
 

172/2011. (XII. 21.) AB határozat 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló 

aláírásgyűjtő ív mintapéldánya és az azon szereplő kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott 

kifogás alapján meghozta a következő 

határozatot: 

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 140/2011. (VIII. 9.) OVB határozatát helybenhagyja. 

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi. 

Indokolás 

I. 

1. Magánszemély 2011. július 27-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási 

Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. 

Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselők, 

valamint az európai parlamenti képviselők választásán a választójog 2012. január 1-jétől is magyarországi 

lakóhelyhez kötődjön?” 

Az Országos Választási Bizottság a 140/2011. (VIII. 9.) OVB határozatával (a továbbiakban: OVBh.) megtagadta 

az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Döntését a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 24. § (3) bekezdésére, valamint az Nsztv. 

2. §-ára és 10. § b) pontjára alapította. 

Az OVB határozatának indokolásában - az Alkotmány 24. § (3) bekezdésére és az alkotmánybírósági gyakorlatra 

hivatkozva - leszögezte, hogy az Alkotmány módosítására csak az Alkotmányban előírt eljárási rendben és csak az 

Alkotmány által feljogosított alkotmányozó hatalom által kerülhet sor. Az OVB erre tekintettel megállapította, hogy 

az Alkotmány módosítására, illetve az Alkotmány egyes rendelkezéseinek a jövőbeni megváltoztathatóságának 

kizárására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye, ezért - az Nsztv. 

10. § b) pontja alapján - megtagadta az aláírásgyűjtő ív hitelesítését. 

Az OVBh. a Magyar Közlöny 2011. évi 93. számában, 2011. augusztus 9-én került közzétételre. A kezdeményező 

2011. augusztus 22-én - a törvényes határidőn belül - kifogást nyújtott be, melyben kérte, hogy az Alkotmánybíróság 

semmisítse meg az OVBh.-t, az OVB-t utasítsa új eljárás lefolytatására. 

A kifogást tevő véleménye szerint az OVB „jogilag helytelen következtetést vont le egy téves mérlegelés, illetve 

téves jogszabály-értelmezés miatt.” A kifogást tevő kifejtette, hogy kérdése a jelenleg hatályos Alkotmány 70. § (1) 

bekezdésével azonos szabályozást kíván 2012. január 1. után is. Véleménye szerint a kérdés tárgya nem szerepel az 

Alkotmány 28. §-ban rögzített tiltott tárgykörök között. Az Alaptörvény 2012. január 1-jén lép hatályba így - 

álláspontja szerint - 2011. december 31-ig nem lehet burkolt alkotmánymódosításra hivatkozni, hiszen azzal azonos 

szabályozást kíván, amely eredményes népszavazás esetén három évig kötelező az Országgyűlésre. 

II. 

A kifogás nem megalapozott. 

Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) 

pontja alapján a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. §-a határozza meg. Az 

Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetű. Ennek során az Alkotmánybíróság - 

alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban - a beérkezett kifogás keretei között azt vizsgálja, hogy az 

aláírásgyűjtő ív és a népszavazásra szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az OVB az 



aláírásgyűjtő ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelően járt-e el. Az OVB 

a kifogással támadott határozatában megállapította, hogy a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani 

[Nsztv. 10. § b) pont]. 

Az Alkotmánybíróság - az OVB határozatában foglalt indokolással egyetértve - a kifogást nem találta 

megalapozottnak. Ezért a 140/2011. (VIII. 9.) OVB határozatot az abban foglalt indokok helyességére tekintettel, 

azonos indokok alapján helybenhagyta. 

Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére 

tekintettel rendelte el. 

Budapest, 2011. december 20. 
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