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A Kúria a dr. Kiss Szabolcs  ügyvéd által képviselt  

indítványozónak a  Nemzeti Választási Bizottság (1054 Budapest, 

Alkotmány u. 3.) által, aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítése 

kapcsán meghozott 35/2013.(XI.20.) számú határozatának 

felülvizsgálata iránt indított nem peres eljárásban az alulírott 

napon meghozta az alábbi 

 

v é g z é s t : 

 

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 35/2013. (XI. 20.) 

határozatát helybenhagyja. 

 

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön 

felhívásra – 15 000 (tizenötezer) forint eljárási illetéket. 

 

A Kúria elrendeli végzésének a Magyar Közlönyben való közzétételét 

 

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

1. A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 35/2013. 

(XI. 20.) számú határozatában (Magyar Közlöny, 2013. 192. szám, 

2013. november 20.) megtagadta az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának 

hitelesítését, amelyen a következő kérdés szerepelt: 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország miniszterelnöki tisztségét 

egy személy csak maximum kétszer négy évre, azaz két választási 

ciklus időszakára tölthesse be?” 

Az NVB határozatának indokai értelmében a kezdeményezés alapján 

megtartandó „népszavazás érvényessége és eredményessége esetén 

szükségessé válna az Alaptörvény módosítása, mind a 

miniszterelnöki tisztségre történő megválasztás szabályai, mind az 

újraválaszthatóság tekintetében.” Az Alaptörvény 8. cikk (3) 

bekezdés a) pontja alapján azonban nem lehet országos népszavazást 

tartani az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről. 

Emellett az NVB értelmezésében a feltenni kívánt kérdés nem felel 

meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. 

évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésben 

foglalt egyértelműség követelményének sem. A kérdés ugyanis nem 

teszi egyértelművé az Országgyűlés számára azt, hogy az 

újraválaszthatóságot megszakítás nélküli két ciklus után avagy 

megszakításokkal betöltött két ciklus után kellene kizárnia. 

Emellett a választópolgárok számára is kétséget ébreszthet a 

feltenni kívánt kérdés magyarázó, pontosító tagmondata. 

 

2. Az indítványozó a határidőben érkezett kifogásában részben 

eljárási, részben anyagi jogi alapon kérte az NVB határozatának 

hatályon kívül helyezését és az NVB új határozat hozatalára 
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kötelezését. 

2.1. Eljárási kifogását arra alapította, hogy az NVB ügyrendjének 7. 

§ (5) bekezdése a beadványozó számára egyszeri, három perces 

időtartamban biztosított nyilatkozat tételi lehetőséget. A 

beadványozó további megszólalását bizottsági döntéshez kötötte. A 

konkrét esetben a kifogást tevő kommentálhatta a népszavazásra 

feltenni javasolt kérdést, de a bizottsági vitát követően, a 

vitában elhangzottakra az elnök ülésvezetése folytán szóban már nem 

reagálhatott. Ez pedig korlátozta az Alaptörvény XXIV. cikk (1) 

bekezdésében foglalt részrehajlás nélküli, tisztességes hatósági 

ügyintézéshez való alapjogát annak ellenére, hogy az Ügyrend 7. § 

(5) bekezdése nem zárja ki a beadványozó további nyilatkozattételi 

jogát. 

2.2. Az indítványozó érdemben arra hivatkozott, hogy az NVB 

támadott határozatában az Alaptörvény módosításának szükségességére 

történő hivatkozás olyan általános kifogás, amelyet a feltenni 

szándékozott kérdés nem indokolt. Az Alaptörvény ugyanis jelenleg 

sem tartalmaz szabályozást a miniszterelnök újraválasztásának 

tárgyában. 

Vitatta továbbá azt is, hogy a kérdés ne felelne meg a jogalkotói 

és választópolgári egyértelműség Nsztv.-beli követelményeinek. 

Állítása szerint a kérdés a magyar nyelv szabályai szerint 

értelmezhető, az Nsztv. 13. §-a pedig nem állít olyan kritériumokat 

az értelmezhetőség tekintetében, amelyekre az NVB határozatában  

követelményként hivatkozott (jogalkotói és választópolgári 

egyértelműség követelménye). 

 

II. 

 

A kifogás nem megalapozott. 

 

1. Az NVB támadott határozatát 2013. november 12-én megtartott 

ülésén hozta meg, amelyet a Magyar Közlöny 2013. december 20-án 

megjelent 192. számában tettek közzé. Ezért a Kúria a választási 

eljárásról szóló 2013. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: új Ve.) 

349. § (1) bekezdés c) pontja alapján alkalmazandó 1997. évi C. 

törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 130. § (2) bekezdése alapján 

fennálló hatáskörében eljárva, nem peres eljárásban vizsgálta felül 

az NVB határozatát. 

A megalapozott kifogás az NVB határozatának megsemmisítéséhez vezet, 

amelynek következtében az NVB-nek – a Kúria útmutatásainak 

megfelelő - új eljárást kell lefolytatnia az aláírásgyűjtő ív, 

illetve a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatosan. 

 

2. A Kúria – jogorvoslati, felülvizsgálati jogkörében eljárva - 

elsőként az eljárási kifogást vizsgálta meg. Az Alaptörvény XXIV. 

cikke (1) bekezdése értelmében „[m]indenkinek joga van ahhoz, hogy 

ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és 

ésszerű határidőn belül intézzék.” 

A tisztességes, „fair” eljáráshoz való jogot és annak részeként a 

meghallgatáshoz való jogot a közigazgatási, hatósági eljárásokkal 

összefüggésben az Alaptörvényen túl több nemzetközi dokumentum is 

követelményként tartalmazza [Európai Unió alapjogi chartájának 41. 

cikke, avagy az Európa Tanács CM/Rec(2007)7. számú ajánlása, 

függelék II. rész 14. cikk]. A kapcsolódó nemzetközi és 

alkotmánybírósági joggyakorlat sem hagy kétséget afelől, hogy a 

közigazgatási s azon belül a hatósági eljárásokban az ügyfelet az 
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eljárási alapjogok részeként illeti meg a nyilatkozattételhez, a 

meghallgatáshoz fűződő jog. 

A kifogásolt eljárásban a panaszost – a közigazgatási szerv 

ügyrendje alapján – e jog megillette, amellyel időkorlátok között 

élhetett. Az NVB nyilvános testületi ülésen hozza meg határozatát, 

amely ezért értelemszerűen a testületi tagok vitájában formálódó 

döntés. 

A testületi döntés meghozatalában részt vevők közreműködése a 

vonatkozó szabályozáshoz igazodóan különböző lehet: az ún. 

részvételi jogok jellege attól függ, hogy azok mennyiben 

befolyásolják, korlátozzák, illetve akadályozzák a hatáskört 

gyakorló döntési szabadságát (tanácskozási jog, szavazati jog, a 

kettő együttesen, illetve a döntés meghozatalát kifejezetten 

akadályozó vétójog, stb.). 

Az NVB eljárásának és Ügyrendjének, mint jogforrásnak kifejezett 

elemzése nélkül is megállapítható, hogy amennyiben a kifogást tevő 

az NVB tagjainak vitájában elhangzottakat észrevételezhette volna, 

az a döntés meghozatalában való részvételi jogot jelentett volna a 

számára. A tanácskozási jog a testületi döntést befolyásoló 

jelentőséggel bír, amelynek biztosítása ezért nem képezheti részét 

a tisztességes eljáráshoz, azon belül a nyilatkozattételhez fűződő 

alapjognak. Nem kétségesen meghaladná az NVB Ügyrendjének 

szabályozási kereteit is. 

A kifejtett indokok alapján a Kúria megalapozatlannak ítélte a 

panaszos eljárási alapú kifogását. 

 

3. Érdemben a panaszos arra alapozott, hogy a hitelesíteni kért 

kérdés érvényes és eredményes népszavazás esetén sem tenné 

szükségessé az Alaptörvény módosítását. Ezen túlmenően azt is 

vitatta, hogy a kérdés ne felelne meg az Nsztv. 13. §-a szerinti 

egyértelműségi követelményeknek. 

 

3.1. Az Alaptörvény az Állam cím alatt szabályozza az alkotmányos 

berendezkedés szempontjából legfontosabbnak ítélt állami szerveket 

és azok egymáshoz való viszonyát. Ezzel az Alaptörvény meghatározza 

az állami működés szervezeti kereteit. „Magyarország legfőbb 

népképviseleti szerve az Országgyűlés”, a Kormány pedig a 

végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre 

kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten 

nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe.” Az Alaptörvény 

rendelkezései szerint a miniszterelnököt az Országgyűlés választja 

meg, mandátuma főszabályként az Országgyűlés mandátumához igazodóan, 

avagy addig áll fenn, amíg a parlament miniszterelnökbe fektetett 

bizalma hivatalában tartja. A kormány tagjait a miniszterelnök 

javasolja, státusuk lényegében a miniszterelnökhöz köti őket. 

Ugyanakkor a kormány tagjai az Országgyűlés előtt tesznek esküt, 

tevékenységükért az Országgyűlésnek felelősek, az Országgyűlés és 

az országgyűlési bizottság az ülésen való megjelenésére kötelezheti 

a Kormány tagjait és a miniszterelnökkel szembeni bizalmatlanság 

kifejezése egyben a miniszterek megbízatásának megszűnését is 

jelenti. 

Összességében megállapítható tehát, hogy az Alaptörvény az 

Országgyűlés és a Kormány, azon belül elsődlegesen a miniszterelnök 

közötti viszonyt az Országgyűléssel szemben fennálló politikai 

felelősséggel jellemzi. A közhatalmat közvetlen választással 

megszerző népképviseleti szerv döntése keletkezteti a 

miniszterelnök mandátumát, amelyet – a kifejezetten személyéhez 
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kötődő okokon túl – a parlamenti ciklus időtartama mellett a 

miniszterelnökbe vetett politikai felelősségen alapuló parlamenti 

bizalom tart fenn. Az Országgyűlés bizalmának megingása, illetve 

megszűnése a mandátum megszűnéséhez vezet. Az Alaptörvény 

értelmében tehát a miniszterelnök megválasztásának joga a 

mindenkori (értsd a ciklikusonként megválasztott) népképviseleti 

szerv szuverenitásába tartozik. Az Alaptörvény által létrehozott 

államszervezeti konstrukcióban a nép az általános választások 

alakalmával a képviselők testületére ruházza azt a jogot, hogy az 

megválassza a végrehajtó hatalom általános szerve, a Kormány 

vezetőjét, a miniszterelnököt. Ebbeli döntésében az Alaptörvény 

jelenleg nem, csupán a politikai realitások korlátozzák. Minden 

olyan előírás, szabály, amely ezen döntésnek alkotmányos, a 

miniszterelnök személyéhez avagy a parlamenti pártokhoz kötődő, 

akár a mandátumot, annak hosszát érintő kritériumokat állítana, 

kereteket szabna, korlátozást jelentene a népképviseleti szerv 

szabadságát illetően. Az Alaptörvény által intézményesített 

parlamenti kormányformában a miniszterelnök Országgyűléssel 

szembeni felelőssége, az Országgyűlés Kormány és ezen belül a 

miniszterelnök felett gyakorolt ellenőrző funkciója, az ahhoz 

kapcsolódó eszköztár elvileg együttes garanciája azon egyszemélyi 

hatalmi ambíciók megakadályozásának, amelyet más kormányformák 

(például prezidenciális avagy félprezidenciális kormányformák) 

esetében a végrehajtó hatalmat gyakorló elnök 

újraválaszthatóságának korlátozása biztosít. 

Az Alaptörvény jelenleg nem tartalmazza a miniszterelnökként jelölt 

személlyel összefüggésben – az Országgyűlés döntését korlátozó - 

korábban betöltött miniszterelnöki mandátum(ok) számához kapcsolódó 

kritériumot. Azt a felállított parlamenti kormányforma 

sajátosságaira tekintettel, elvi megfontolásból mellőzi. Mindez nem 

jelenti azt, hogy ne lehetne ilyen feltételt rendelni a végrehajtó 

hatalmat megjelenítő szerv vezetőjének jelölt személlyel 

összefüggésben. Mivel azonban az az Országgyűlés döntési 

szuverenitását érintené, korlátozná, ezért egy ilyen előírás az 

Alaptörvény módosítását igényelné – amellett, hogy megbontaná a 

népképviseleti szerv státusának jelenlegi, Alaptörvényen alapuló 

szabályait. A népszavazás pedig a népképviseleti szerv 

hatalomgyakorlásának elsődlegessége folytán sem közvetlenül, sem 

közvetetten nem vezethet az állami berendezkedés Alaptörvény által 

meghatározott rendjének megváltoztatására. 

Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja értelmében „[n]em 

lehet országos népszavazást tartani az Alaptörvény módosítására 

irányuló kérdésről (...)”. Mivel a kifejtett indokok alapján a 

Kúria arra a következtetésre jutott, hogy a népszavazásra feltenni 

szándékozott kérdés érvényes és eredményes népszavazás esetén az 

Alaptörvény módosítására vezetne, ezért e kérdés tekintetében az 

Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja értelmében nem lehet 

országos népszavazást tartani. 

 

3.2. A kifogás támadta az NVB határozatát azon az alapon is, hogy 

az nem felel meg az Nsztv. szerinti egyértelműségi követelményeknek. 

Előjáróban utal arra a Kúria, hogy a kifogást tevő által 

hivatkozott nyelvtani értelmezés a szavakon keresztül megismert 

tartalom vizsgálata miatt a kérdés hitelesítésének szükséges, de 

nem elégséges kritériuma. A magyar nyelv szabályainak megfelelően 

feltett kérdés a hitelesítés alapfeltétele. 

Ugyanakkor az Nsztv. 13. § (1) bekezdése értelmében „[a] 
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népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy 

arra egyértelműen lehessen válaszolni”. Az NVB támadott 

határozatának meghozatalakor az Alkotmánybíróság népszavazási 

kezdeményezésekkel kapcsolatosan kimunkált gyakorlatát és az 

Országos Választási Bizottság számára a hitelesítés kapcsán adott 

útmutatásokat követte. A 2001-ben [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, 

ABH 2001, 392, 395.] kidolgozott és azután alkalmazott 

„egyértelműségi teszt” értelmében az NVB – és a felülvizsgálat 

során, a kifogás keretei között az Alkotmánybíróság hatáskörébe 

lépő Kúria – a népszavazási kérdés jogalkotói és választói 

egyértelműségét mérlegeli. 

 

3.2.1. Az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdés második mondata 

értelmében „[a]z érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés 

az Országgyűlésre kötelező.” Ebből az következik, hogy a nép 

közvetlen hatalomgyakorlása „kivételes megvalósulása eseteiben a 

képviseleti hatalomgyakorlás fölött áll” [52/1997. (X. 14.) AB 

határozat, ABH 1997, 331.], tehát az érvényes és eredményes 

népszavazáson született döntés az Országgyűlést tartalmában kötött 

jogalkotásra kötelezi. Ezért az NVB csak olyan kérdést hitelesíthet 

határozatával, amely sikeres népszavazás esetén egyértelmű 

útmutatást ad az Országgyűlésnek a jogalkotás keretei és tartalma 

tekintetében. 

A kifogással érintett esetben a Kúria osztotta az NVB határozatában 

foglalt aggályokat. Eszerint a vizsgált megfogalmazás a szabályozás 

szükségessége esetén lényeges kérdést hagy nyitva: jelesül azt, 

hogy a tisztség betöltését kizáró feltételt egymást követő 

ciklusokban avagy megszakításokkal betöltött hivatalviseléshez 

kívánja-e kötni a nép. 

 

3.2.2. A választói egyértelműség követelménye arra vonatkozik, hogy 

a választópolgárok jól értsék, lássák át a kérdés lényegét, 

jelentőségét azért, hogy tudatosan, átgondoltan tudják leadott 

szavazataikkal az Országgyűlés jogalkotói munkáját meghatározni. A 

kérdés akkor válaszolható meg egyértelműen, ha világos és kizárólag 

egyféleképpen értelmezhető, a kérdésre igen-nel vagy nem-mel 

válaszolni lehet. 

A Kúria ebben a tekintetben is osztotta az NVB határozatában 

foglaltakat: a magyarázó mellékmondat alkalmat adhat a 

választópolgári félreértésekre, a 3.2.1. pontban hivatkozott 

tisztázatlanság kizárja azt, hogy a kérdésre egyértelmű igennel 

vagy nemmel lehessen válaszolni. 

Ezen indokok alapján a Kúria ebben a körben is helytállónak fogadta 

el az NVB határozatában foglalt indokolást. 

Mindazonáltal megjegyzendő, hogy mivel a feltenni szándékozott 

kérdés a 3.1. pont szerint az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdése 

szerinti kizárt tárgykörbe tartozik, ezért az NVB-nek szükségtelen 

volt a kérdést az egyértelműségi teszt alapján is elbírálnia. 

 

Mindezen indokokra tekintettel a Kúria a kifogást egészében 

megalapozatlannak ítélte, ezért az NVB határozatát a régi Ve. 130. 

§ (2) bekezdésére tekintettel hatályában fenntartotta és elrendelte 

végzése Magyar Közlönyben történő közzétételét. 

 

A végzés elleni jogorvoslat lehetőségét a régi Ve. 84. § (10) 

bekezdése zárja ki. 
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