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A NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉSEK HITELESÍTÉSÉNEK EGYES KÉRDÉSEI, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉRTELMŰSÉG KÖVETELMÉNYÉRE
1 

 

 

A népszavazási kérdések hitelesítése során követelményként érvényesülő egyértelműség 

eddig nem állt a szakirodalom érdeklődésének homlokterében. A követelménnyel 

kapcsolatos joggyakorlatról születtek leíró összefoglalások,
2
 illetve felmerült a 

szakirodalomban kritikaként, hogy túl szigorúvá vált a követelmény,
3
 emellett egyes 

esetekben való alkalmazása is elemzés tárgya volt.
4
  

Mindazonáltal nem született olyan tanulmány, amely a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 

eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.) hatályba lépését követően a 

joggyakorlat szisztematikus és átfogó elemzésére vállalkozott volna, így az 

egyértelműség követelményére vonatkozó gyakorlat átfogó értékelésére sem került sor. 

Jelen tanulmányban a problémakör elméleti megalapozására, relevanciájának statisztikai 

adatokkal való alátámasztására, valamint a joggyakorlat átfogó elemzésére teszek 

kísérletet. 

 

I. A népszavazási kérdések hitelesítése 

 

A népszavazás alkotmányos funkciója, hogy meghatározott kérdésekben a 

választópolgárok közvetlenül, a képviseleti szerv közreműködése nélkül dönthessenek. 

E funkció két oldalról is megközelíthető: egyrészt államszervezeti oldalról 

alkotmányosan vizsgálható, hogy milyen a képviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás 

viszonya, hogyan egyensúlyoz az adott alkotmányos berendezkedés a hatalomgyakorlás 

két formája között, mely kérdések dönthetőek el kizárólag népszavazással és mely 

                                                 

1
  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3 Kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 

Programjának támogatásával készült. Köszönöm a segítséget és az értékes meglátásokat Bodnár 

Eszternek, a konzulensemnek, valamint Tordai Csabának. 
2
 Kúria 2018.; Fábián 2016.; Balogh 2016.  

3
 Komáromi 2014. 28. o. 

4
 Pozsár-Szentmiklósy 2016. 
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kérdések esetén kizárt annak alkalmazása. Másrészt megközelíthető alapjogi oldalról is, 

mivel a népszavazáshoz való jog a választópolgárok alapjoga. A kérdés tehát nem csak 

az egyes hatalomgyakorlási módok oldaláról, hanem az állam – állampolgár 

viszonyában is vizsgálható.  

Az alkotmányokban szükségképpen megnyilvánul valamilyen antropológiai kép, 

amennyiben tételezik, hogy a választópolgárok közvetlenül mely kérdések eldöntésére 

kompetensek. Erre példa a magyar Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdésben szereplő kizárt 

tárgykörök taxációja: példaként említhetjük, hogy ezen belül is az Alaptörvény a 

bekezdés b) pontjában kizárja a népszavazás tartását költségvetési kérdésekben, tehát 

állást foglal abban a tekintetben, hogy a választópolgárok kellően megalapozott döntést 

tudnának-e hozni a kérdésben. Jelen írásnak nem tárgya ezen antropológiai kép 

vizsgálata vagy kritikája, a szempontunkból csak az a lényeges, hogy e kérdésekre adott 

válaszok nem lehetnek ellentétesek az alaptörvényi normaszövegből kiolvasható 

antropológiai képpel, vagyis nem vonatnak el olyan mértékben döntési kompetenciákat 

a választópolgároktól, amely nem vezethető le az alkotmány szövegéből. Jelen írás 

tárgyát tekintve ez azért is kiemelt fontosságú, mert aláhúzza, hogy az egyértelműség 

értelmezésekor a jogalkalmazó szerveknek figyelemmel kell lenniük a kizárt tárgykörök 

zárt taxációjára, valamint az Alaptörvényből kiolvasható választópolgári képre. A 

joggyakorlat tehát az egyértelműségen keresztül – alkotmányos alap hiányában – nem 

szűkítheti a választópolgárok döntési kompetenciáit, ehhez magának az 

alkotmányszövegnek a módosítására van (lenne) szükség. 

A népszavazási kérdés hitelesítésének funkciója, hogy csak olyan kérdés esetében 

indulhasson meg az aláírásgyűjtés, illetve olyan kérdésről legyen a népszavazás 

elrendelhető, amely megfelel az alkotmányban és a jogszabályokban foglalt 

követelményeknek. Ez tehát nem foglalhatja magában a kérdés célszerűségi vagy 

megvalósíthatósági vizsgálatát, nem terjedhet ki annak – gazdasági, technológiai, 

logisztikai, stb. – értelemben vett racionalitására. Ez következik a fent kifejtettekből is, 

hiszen bármilyen efféle megszorításnak alkotmányos alappal kell rendelkeznie. Ilyen 

alap hiányában az alkotmányos és jogszabályi keretek között a választópolgárokra van 

bízva ez a szempontú mérlegelés és döntés. 

A népszavazási kérdések hitelesítése ezért ingoványos terep, hiszen az alkotmányos 

és jogszabályi keretrendszer értelmezése értelemszerűen befolyásolja az államszervezeti 

hatalomgyakorlási viszonyokat és a népszavazáshoz való alapjog érvényesülését.
5
 A 

keretrendszer túl tág értelmezése egyrészt a hatalomgyakorlás normatív – alkotmányból 

következő – viszonyrendszerének megváltoztatását, másrészt az alapjog 

alkotmányellenes korlátját eredményezheti.  

                                                 
5
 Ez az alapjog az Alkotmánybíróság gyakorlatában magában foglalja a népszavazás kezdeményezését 

is, lásd 1/2014. (I. 21.) AB határozat [26] pont. Létezik a szakirodalomban ezt árnyaló álláspont is, lásd 

Téglási 2014. 
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További sajátosság, hogy a hatalomgyakorláshoz való szoros viszonyból következik, 

hogy a jogalkalmazó szerveknek „sok esetben olyan ügyben kell döntenie, amelynek 

közvetlen politikai hatása van.”
6
 Ebből következően a hitelesítés során mindig számolni 

kell azzal a veszéllyel, hogy a döntésre jogosult szervekre – legalábbis közvetett – 

nyomás nehezedhet, különösen, ha az adott testületet a képviseleti szerv választja, 

amelynek sok esetben érdeke a közvetlen – és így az ő hatalomgyakorlási 

komplementereként funkcionáló – közvetlen hatalomgyakorlás szűk keretek közé 

szorítása, legalábbis, ami a versenytárs politikai erők kezdeményezéseit illeti.
7
 Éppen 

ezért kiemelten fontos, hogy a joggyakorlat előre meghatározható tartalmú, 

kiszámítható normatív rendet teremtsen, mivel csak ezáltal zárható ki bármilyen külső 

befolyás, illetve annak vádja. 

Mindezekből fakadóan az alkotmányos és törvényi keretrendszert értelmező 

joggyakorlattal szemben két követelmény állítható: egyrészt, hogy a hitelesítés során ne 

terjeszkedjen túl az alkotmányos és jogszabályi környezet kívánatos tartalmán, másrészt 

pedig, hogy a jogbiztonság követelményét szem előtt tartva egységes és kiszámítható 

legyen. Álláspontom szerint a jelenlegi joggyakorlat az egyértelműség 

követelményének vizsgálatával összefüggésben ezeknek a követelményeknek nem felel 

meg. 

 

II. Az egyértelműség funkciója és normatív keretei 

 

Az előzőekben a hitelesítés funkcióját és sajátosságait elemeztem, jelen részben pedig 

az egyértelműség követelményének általános alkotmányos funkcióira, valamint 

általános, magyar jogrendben érvényesülő normatív kereteire térek ki.  

 

1. Az egyértelműség funkciója 

 

A népszavazás során a jogintézmény előző részben kifejtett sajátosságaiból is következő 

alkotmányos követelmény, hogy a választópolgárok, valamint a jogalkotó pontosan 

értsék a kérdést, és ugyanazt értsék alatta. Ez a választópolgárok szintjén azért 

követelmény, mert csak így képzelhető el, hogy a közvetlen hatalomgyakorlás mint 

kollektív akarat-kifejezés valóban megvalósuljon, ezt tekinthetjük a döntés fogalmi 

elemének. Ilyen értelemben tehát az egyértelműség a választópolgárok közötti kollektív 

„akarategység” előfeltétele. Másrészt a jogalkotó és a választópolgárok közötti szinten 

pedig azért kiemelt fontosságú, mert így érhető el, hogy a választópolgárok ne biankó 

                                                 
6
 Kúria 2018. 80. A kérdéshez lásd még: Halmai 1998. 

7
 Ez az eset fennáll az Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB), amelynek választott tagjait az 

Országgyűlés választja. Vö: a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 20. § (1) 

bekezdés. 
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felhatalmazást adjanak a népszavazásban csak végrehajtó szerepet játszó képviseleti 

szervnek. Az országgyűlés végrehajtó szerepéből az következik, hogy a rá háruló 

jogalkotási feladatnak pontosan meghatározhatónak kell lennie, mert ennek hiányában a 

képviseleti szerv végrehajtóból az egyes alternatívák közötti döntő szervvé lép elő, ezzel 

pedig csorbul a közvetlen hatalomgyakorlás jellegadó sajátossága, a képviseleti szerv 

nélkülözése. Emellett csak így ellenőrizhető, hogy a népszavazást követő jogalkotással 

– vagy egyéb jogi aktus meghozatalával – eleget tett-e a népszavazás során hozott 

döntésnek. 

A fenti két szint, a választópolgári és a jogalkotói egyértelműség a felmerülő 

kérdések bonyolultsága miatt nem érvényesülhet maradéktalanul. A választópolgári 

szint kapcsán értelemszerűen, már csak a jelentés filozófiai megközelítéséből kiindulva 

sem
8
 lehet követelmény a nyolcmillió választópolgár közötti tudati egység, a 

gyakorlatnak mindenképpen valamilyen általános és átlagos emberképből, valamint 

használt nyelvi konstrukcióból kell kiindulnia. A jogalkotói egyértelműség szintjén 

pedig nem várható el, hogy a feltett kérdés az ügy minden elemét elvarrja; 

mindenképpen marad valamilyen mozgástér az országgyűlés oldalán, hogy a felmerülő 

ügy választópolgári eldöntését a meglévő jogszabályi környezetre figyelemmel 

implementálhassa, ekkor pedig elképzelhető lesz, hogy részletkérdésekben több 

ugyanannyira jogszerű alternatívából választhat. Ez utóbbi kiküszöbölésére nemzetközi 

példák is szolgálnak, például a svájci példa, ahol az előzetesen hitelesített kérdést a 

parlament dolgozza ki.
9
 

Az egyértelműség funkciójánál emellett figyelembe kell venni a népszavazás 

„fejlődéstörténetét”, valamint az azt övező társadalmi párbeszédet. Választópolgári 

kezdeményezés esetén a népszavazási kérdés hitelesítését legfeljebb százhúsz napos 

aláírásgyűjtés követi,
10

 valamint a népszavazást megelőző ötvenedik napon elindul a 

közéletileg aktív kampányidőszak, amelynek funkciója, hogy az egyes politikai 

szereplők – különösen a pártok – a népszavazási kérdés kapcsán a választópolgárok 

akaratának kialakítására és artikulálására törekedjenek.
11

 Minden olyan vizsgálódásnak 

tehát, amely a választópolgárok informáltságával és a kérdés megértéséhez szükséges 

kompetenciáival kapcsolatos, szükségképpen figyelembe kell vennie a népszavazási 

kérdést övező párbeszédet, valamint intézményi (kampányidőszakot, pártokat magában 

foglaló) hátteret. 

                                                 
8
 Főként, ha a wittgensteini nyelvfilozófiából indulunk ki: „Egy szó jelentése - használata a nyelvben” 

Wittgenstein 1992. 43. „E szemlélet alapján az a tény, hogy nyelvünk szavai nem egyértelműek, már nem 

számít érthetetlen jelenségnek, ahogy annak tűnt mindaddig, amíg a jelek jelentését a világ tárgyai 

reprezentációjának tekintették […].” Szabó 2006. 21. 
9
 Komáromi 2015. 83. o. 

10
 Vö. Nsztv. 16. § (1)-(2). 

11
 Vö. a népszavazási kampányra vonatkozóan az Nsztv. 69. §-t, valamint az Nsztv. 1. § (1) bekezdése 

alapján alkalmazandó Ve. VIII. fejezetét, valamint az Alaptörvény pártokra vonatkozó VIII. cikk (3) 

bekezdését. 
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2. Az egyértelműség normatív keretei
12

 

 

Az Alaptörvény amellett, hogy a képviseleti és közvetlen hatalomgyakorlás viszonyát, 

valamint az országos népszavazás egyes kérdéseit (kezdeményezők köre, kizárt 

tárgykörök, stb.) rendezi,
13

 nem tartalmaz kifejezett rendelkezéseket az 

egyértelműségre.
14

 A fogalmat az Nsztv. 9. § (1) bekezdése tartalmazza, 

megkülönböztetve a jogalkotói és választópolgári egyértelműséget.  

Az egyértelműséget kifejtő, a jelenlegi jogszabályi fogalmat is megalapozó,
15

 máig 

hivatkozott alaphatározatok az Alkotmánybíróság 51/2001. (XI. 29.) AB, valamint 

52/2001. (XI. 29.) AB határozatai, amelyekben a testület először foglalkozott érdemben 

az egyértelműség követelményével. Az 52/2001. (XI. 29.) AB határozatában a testület – 

az egyértelműség megszorító értelmezésének hangsúlyozása mellett – kiemelte, hogy a 

kérdésnek világosnak és kizárólag egyféleképpen, „igen” vagy „nem” válasszal 

megválaszolhatónak kell lennie. Ez azonban nem jelenti, hogy „a kérdés 

megfogalmazásakor az egyes jogágak kifejezéskészletét, a jogszabályokban meglévő 

fogalmakat, illetve az egyes tudományágak, szakterületek terminus technicusait” kell 

alapul venni. Az Alkotmánybíróság ezek mellett kiolvasztotta a normatív fogalomból az 

egyértelműség két aspektusát, a választópolgári, valamint jogalkotói egyértelműséget. 

Ezeken túl a testület kitért arra is, hogy milyen megítélés alá esik, ha a kérdés több 

alkérdést tartalmaz („egy kérdés – több kérdés” problematika). Kiemelte, hogy 

önmagában több alkérdés szerepeltetése nem sérti az egyértelműséget, azonban ha azok 

nem következnek egymásból, tehát elkülöníthető és nem összefüggő ügyekre utalnak, 

úgy sérül az egyértelműség. 

A fent említett két határozat konkrét döntései, valamint elvi megállapításai 

összhangban állnak az egyértelműség előző részben körvonalazott, általános 

alkotmányos követelményekből levezethető fogalmával. A jogalkotói és választópolgári 

egyértelműség elválasztása és dogmatikai megalapozása mellett mind a jogi terminus 

technicusok, mind az egy kérdés – több kérdés problematikát megnyugtatóan rendezték. 

Ezekből következően alkalmasak egy általános normatív keret azonosítására. 

Az alkotmánybírósági gyakorlatból kiemelendő még a 26/2007. (IV. 25.) AB 

határozat, amelyet a vizsgált időszakban is rendre hivatkozott mind az NVB, mind a 

Kúria. A kérdés arra irányult, hogy legyen ingyenes a sör a vendéglátó üzletekben. Az 

Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kérdés egyrészt nem felel meg a jogalkotói 

                                                 
12

 Írásomban a magyar normatív keretrendszerre térek ki. Érdemes azonban figyelembe venni a 

Velencei Bizottság vonatkozó ajánlásait is, amelyek a forma, a tartalom, valamint a hierarchia 

egységességéből indulnak ki. Lásd Velencei Bizottság 2007. III. 2. pont. 
13

 Lásd Alaptörvény B) cikk (4) bekezdés, 8. cikk. 
14

 Ennek ellenére jó érvek szólnak amellett, hogy az az előző pontban is kifejtett általános 

alkotmányos követelmények mentén külön törvényi szabály nélkül is levezethető lenne. 
15

 A korábbi szabályozás csak az egyértelműséget mint kritériumot nevezte meg, annak tartalmának 

kibontását teljes mértékben a jogalkalmazókra bízta. 
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egyértelműségnek, mert nem tisztázza, milyen forrásból kell fedezni az ingyenes sört. 

Másrészt a testület elvi éllel állapította meg, hogy a választópolgároknak látniuk kell a 

kérdés „lehetséges következményeit”, amely jelen esetben nem biztosított, mert nem 

látszik, hog ki viselné az ingyen sör költségeit. 

A megállapítás fontossága abban áll, hogy – habár indokai érthetőek volt
16

 – az 

Alkotmánybíróság ezzel a döntésével akaratlanul is utat adott egy később elburjánzó 

olyan értelmezésnek, amely a kérdés szűk értelemben vett egyértelműsége mellett 

megengedi annak távlati hatásainak és összefüggéseinek vizsgálatát, illetve a kérdést 

övező társadalmi párbeszéd figyelmen kívül hagyása irányába mutat.
17

 

 

III. Egyértelműség a gyakorlatban 

 

A fenitek alapján megállapítható, hogy a korábban vázolt absztrakt normatív keret 

megfelelő alapot nyújthat a joggyakorlatnak, mivel az általános fogalmi alapvetései 

összhangban vannak a hitelesítés és az egyértelműség alkotmányos funkcióival. 

Azonban a normatív keretrendszer minősítése nem elégséges, szükséges az esetjog 

vizsgálata annak eldöntésére, hogy azt a joggyakorlat megfelelően alkalmazta-e azt. 

 

1. Az egyértelműség számokban – az NVB és a Kúria gyakorlata 2014 és 2017 

között 

 

Jelen tanulmány alapját képező vizsgálat során az Nsztv. hatálybalépésétől, 2014. január 

18-tól kezdődő, 2017. december 31-ig tartó időszakot vizsgáltam. A vizsgált döntések 

összesítő statisztikáit az 1. sz. táblázat tartalmazza. Mindezekből is látható, hogy a 

benyújtott kérdések hitelesítését igen nagy arányban tagadta meg az NVB. 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 A döntés a 2006-2008-as „kérdéscunami” része, mikor a testületet elárasztották a népszavazási 

kérdések. Ebben az esetben azonban bölcsebb lett volna a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére 

hivatkozni. 
17

 Komáromi László szerint ezzel lényegében „lehetetlen feltételt” támaszt. Lásd Komáromi 2015. 84. 

– Jelen tanulmányban hasonlóképpen érvelek, lásd a III. részt. 
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1. sz. táblázat – NVB és Kúria gyakorlata 2014.01.18 – 2017.12.31.
18  

NVB határozatok száma Összesen 227 

Hitelesíti 14 6,2 % 

A hitelesítést megtagadja 213 93,8 % 

Kúria érdemi döntései Összesen 81 

Megváltoztatja, a kérdést hitelesíti 7 8,6 % 

Megváltoztatja, a kérdés hitelesítését 

megtagadja 

4 4,9 % 

Helybenhagyja (összesen) 70 86,4 % 

Helybenhagyja a hitelesítő döntést 3  

Helybenhagyja a megtagadó döntést 67  

Saját szerkesztés 

Szükséges megnézni azt is, milyen indokkal tagadta meg a hitelesítést az NVB, 

ennek összefoglalását tartalmazza a 2. sz. táblázat. A testület – álláspontom szerint 

helyesen
19

 – azt a megközelítést alkalmazta, hogy minden kérdést kimerítően vizsgált, 

ezáltal pedig az esetek többségében egynél több megtagadási okot is azonosított. Ez 

eredményezi azt, hogy a táblázat harmadik oszlopában jelzett arányok összege nem száz 

százalék. 

2. sz. táblázat – Megtagadási okok az NVB döntéseiben 

Megtagadási ok Hány ügyben 

hivatkoztak rá (db) 

Milyen arányt képvisel 

az összes megtagadás 

viszonylatában (%) 

Egyértelműség [Nsztv. 9. § (1)] 154 72,3 % 

Alaptörvény módosítására irányul [At. 8. cikk 

(3) a)] 

79 37,1 % 

Nemzetközi szerződésben foglalt 

kötelezettséget érint [At. 8. cikk (3) d)] 

39 18,3 % 

Nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe [At. 

8. cikk (2)] 

32 15 % 

Költségvetési tárgykört érint [At. 8. cikk (3) b)] 22 10,3 % 

Országgyűlés személyi és szervezetalakítási 

hatáskörébe tartozik [At. 8. cikk (3) e)] 

12 5,6 % 

Azonos tárgykör [Nsztv. 8. § (3)] 12 5,6 % 

Választási törvényt érint [At. 8. cikk (3) c)] 4 1,9 % 

Hadiállapot kinyilvánítása [At. 8. cikk (3) h)] 1 0,5% 

Országgyűlés feloszlatására irányul [At. 8. cikk 

(3) f)] 

1 0,5 % 

Saját szerkesztés 

                                                 
18

 Sem az NVB sem pedig a Kúria joggyakorlatáról nem állt rendelkezésre részletes statisztika. A 

vizsgálat során létrehozott, az 1. sz. és 2. sz. táblázat forrásaként szolgáló táblázat elérhető az alábbi 

linken: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cWpkYwQfBdbInyTIJa8pAXk__EzAGpVygjycGqZFH-

0/edit?usp=sharing  
19

 Ha nem így lenne, akkor az egyfokú, reformatórius jogorvoslat miatt nem lenne biztosítható 

másképp a jogorvoslat hatékonysága.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cWpkYwQfBdbInyTIJa8pAXk__EzAGpVygjycGqZFH-0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cWpkYwQfBdbInyTIJa8pAXk__EzAGpVygjycGqZFH-0/edit?usp=sharing
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A táblázatból is látszik az egyértelműség követelményének kiemelt szerepe: a 

kérdések több mint hetven százalékában felmerült megtagadási okként, majdnem 

kétszer annyiszor, mint a második legtöbbször hivatkozott megtagadási ok. A fenti 

statisztikából azokat a következtetéseket vonhatjuk le, hogy az NVB első fokon igen 

magas arányban tagadta meg a kérdések hitelesítését, és e döntések során kiemelt 

szerepe volt az egyértelműség követelményének.
20

  

 

2. Problémás esetkörök azonosítása 

 

A joggyakorlat átfogó és szisztematikus vizsgálata lehetőséget nyújtott arra, hogy az 

egyértelműség értelmezésével kapcsolatban azonosítsam azokat a visszatérő érveket, 

amelyek meglátásom szerint nem felelnek meg a fogalom fent, a II. részben kifejtett 

alkotmányos tartalmának.  

 

2.1. Választópolgárok kiskorúsítása 

A választópolgárok kiskorúsítása alatt értem a joggyakorlat minden olyan 

megnyilvánulását, amely a választópolgárok informáltságával és döntési 

kompetenciáival kapcsolatban fogalmaz meg olyan ellenérveket, amelyek egyébként a 

népszavazás intézményes kereteire és az Alaptörvényben megjelenő antropológiai képre 

figyelemmel nem helytállóak. 

E csoportba tartoznak egyrészt olyan kérdések, amelyek megtagadásához azok 

tágabb társadalmi, gazdasági vagy egyéb szempontú következményei, illetve e 

következmények választópolgári felmérésével kapcsolatos kétely vezetett. Erre példa az 

a kérdés, amely arra irányult, hogy a pénzügyi intézmények ne számíthassanak fel 

kezelési költséget. Az NVB részben arra hivatkozással utasította el, hogy „a 

választópolgár döntése meghozatalakor nem lenne tisztában azzal, hogy […] 

döntésének milyen pénzügyi, vagy egyéb következményei lehetnek.”
21

 A kérdések 

lehetséges távlati következményei más esetekben is felmerültek megtagadási okként,
22

 a 

legabszurdabb példa talán a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi zárva tartásával 

kapcsolatos döntés, amelyet részben azért nyilvánított nem egyértelművé az NVB, mert 

„a választópolgároknak úgy kellene döntést hozniuk, hogy „nem volna egyértelmű, az 

eredményes népszavazás milyen változásokat okozna a hétköznapi élet során.”
23

 

Ugyancsak ide sorolhatóak azok a kérdések, amelyek esetében a választópolgárok 

jogi fogalmakkal kapcsolatos háttértudását kérdőjelezte meg az NVB, valamint a 

                                                 
20

 Ez a szakirodalomban is megjelenő megállapítás – lásd Komáromi 2015. 83. – azonban most pontos 

statisztikai adatokkal is alátámasztható. 
21

 1340/2014. NVB határozat. 
22

 Példának lásd még: 83/2015. NVB határozatot a korkedvezményes nyugdíjról. 
23

 9/2015. NVB határozat. 
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Kúria.
24

 Egy minimálbérrel kapcsolatos kérdésről fejtette ki a Kúria, hogy megítélése 

szerint „lehetségesek olyan kérdések, amelyek népszavazási kérdésként az azokban 

kitűnő terminológia, szám, számítási mód miatt nem értelmezhetőek a választópolgárok 

számára.”
25

 A felsőoktatási-törvény módosítása kapcsán született és az 53/2017. NVB 

határozattal elbírált kérdéssel összefüggésben illusztrálható a problémakör a leg-

plasztikusabban. A kérdés pontosan a következőképpen szólt: „Egyetért-e Ön azzal, 

hogy Magyarország területén külföldi felsőoktatási intézmény attól függetlenül 

folytathasson oklevelet adó képzési tevékenységet, hogy magyarországi működésének 

elvi támogatásáról szóló nemzetközi szerződés kötelező hatályát a szerződő felek 

elismerték?” A kérdést az NVB számos okból nem látta egyértelműnek, amely okokat a 

Kúria végzésében nem látta megalapozottnak.
26

 Aggályokat fogalmazott meg azonban a 

Kúria a választópolgárok informáltsága miatt, és felhívta a figyelmet arra, hogy az 

„érintett törvényi rendelkezésnek a kérdés szerinti megváltoztatása olyan jogkérdésben 

és fogalmi rendszerben való jártasságot igényelne, amellyel csak a közvetlen érintettek 

vagy e szakterületen mélyebb ismeretekkel bíró szakemberek rendelkeznek.”
27

 A Kúria 

értelmezése szerint a kérdés „többek számára nem pontosan értelmezhető fogalmakból 

áll”, ide veszi a bíróság a „külföldi felsőoktatási intézmény”, az „oklevelet adó 

tevékenység” valamint a „nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerése” 

fogalmakat.
28

 

Ugyancsak ide tartozik a kérdés „rejtett tartalmát” kifogásoló példa. A kérdés arra 

irányult, hogy az önköltséges hallgatók is részesülhessenek tanulmányi ösztöndíjban. A 

Kúria levezetése alapján a kérdés vagy tiltott tárgykört érint, mivel vagy a költségvetés 

módosítását igényli, vagy ha enélkül kívánják megoldani, akkor intézményi szinten csak 

az egyéb ösztöndíjak csökkenésével érhető el. Éppen ezért a kérdés olyan „rejtett 

tartalommal bír”, amely kizárja a választópolgári egyértelműséget, mivel így a kérdés 

nemcsak egyféleképpen értelmezhető.
29

  

A fent ismertetett joggyakorlat meglátásom szerint figyelmen kívül hagyja a 

népszavazási kérdés hitelesítését követő társadalmi párbeszédet.
30

 Joggal feltételezhető, 

hogy a kérdés tágabb hatásai, a kérdésben szereplő jogi fogalmak vagy éppen „rejtett 

tartalma” a társadalmi párbeszéd részét képezik majd. Az NVB, valamint a Kúria által 

meghatározott szempontok nem csak, hogy sem az Alaptörvényből, sem pedig az Nsztv. 

9. § (1) bekezdéséből nem vezethetőek le, de egyenesen ellentétesek is a népszavazás 

alkotmányos rendeltetésével. Az alkotmányozó feladata eldönteni, hogy a 

                                                 
24

 A devizahitelek kapcsán lásd: Knk.IV.38.010/2015/2.; 
25

 Knk.IV.37.458/2015/3. 
26

 Knk.IV.37.425/2017/3. 
27

 Uo. [14] pont. 
28

 Uo. 
29

 Knk.IV.37.342/2015/2. 
30

 Érdekes módon a vizsgált közel négy év alatt a jegyzőkönyvek tanúsága szerint összesen egy 

alkalommal merült fel a népszavazási kampány, mint érv. Lásd Litresits András, valamint Fábián Adrián 

hozzászólását a 81/2015. NVB határozattal kapcsolatban a 2015. április 30-án készült ülés 

jegyzőkönyvében. 
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választópolgárok mely kérdések eldöntésére kompetensek avagy nem kompetensek, és 

az Alaptörvény nem tartalmaz utalást sem a népszavazással eldöntendő kérdések 

bonyolultságát, sem pedig hatásait illetően. A joggyakorlat tehát alaptörvényellenesen 

szűkítette le a közvetlen hatalomgyakorlás terrénumát, valamint a népszavazáshoz való 

jog gyakorlását. 

További probléma, hogy a joggyakorlat ezáltal parttalanná válik, amennyiben 

bármilyen kérdéssel szemben felvethető annak távlati hatása vagy az abban szereplő 

fogalmak ismerete. Az országos népszavazási kérdések fogalmilag összetett társadalmi 

ügyeket érintenek, tehát bármilyen kérdéssel összefüggésben felhozhatóak a fenti érvek. 

A fent idézett, CEU-ügyben született kúriai végzés relevanciája abban is áll, hogy ebben 

az esetben az egyértelműség, szűkebb értelemben pedig a választópolgárok 

kiskorúsítása egyedüli okként szolgált a hitelesítés megtagadásához. Ez pedig 

politikailag rendkívül érzékeny kérdés esetén felveti azt, hogy mennyiben objektív – 

tehát a kérdés lehetséges politikai hatásait nem vizsgáló – szempontrendszer szerint 

tagadta meg a Kúria például a CEU kérdés hitelesítését. 

 

2.2. Célszerűségi vizsgálat 

Az I. részben kifejtettek alapján, az Alkotmánybíróság és a Kúria
31

 által is 

megerősítetten, a kérdés vizsgálata nem irányulhat annak célszerűségére. Ennek ellenére 

bizonyos esetekben ez is érvként szolgált a kérdések megtagadásánál.
32

 Erre példa a 

26/2016. NVB határozat, amely során a testület egy érettségi vizsgára vonatkozó 

kérdéssel összefüggésben kifejtette, hogy annak eredményeként adott esetben „egy 

érettségivizsga-időszakon belül akár igen sokféle vizsgakövetelménynek megfelelő 

vizsga bonyolítása válna szükségessé.” A testület tehát célszerűségi oldalról fogta meg 

a kérdést, holott annak eldöntése nem tartozik a hatáskörébe. Annak, hogy egy éven 

belül sokféle érettségi vizsgát kell szervezni, pénzügyi, logisztikai és egyéb szempontjai 

lehetnek, amelyeket a választópolgároknak kell „beárazniuk.”
33

 

 

2.3. Egy kérdés – több kérdés problematika 

A fent kifejtett normatív keretből is következik, hogy önmagában több kérdés 

szerepeltetése nem eredményezi az egyértelműség hiányát. Az NVB
34

 mégis gyakran 

nagyon szélesen értelmezte ezt a követelményt, és gyakran egymással szoros tartalmi 

kapcsolatban álló részkérdések esetén hivatkozott az egyértelműség hiányára. 

                                                 
31

 Lásd pl. Knk.IV.38.010/2015/2. 
32

 A problémakörhöz lásd még Knk.IV.37.521/2017/2. A végzés [25] pontjában a Kúria azzal érvelt, 

hogy több százezer személy vagyonosodási vizsgálata nem kivitelezhető. 
33

 Külön érdekes, hogy a jegyzőkönyv tanúsága szerint az NVB elnök azzal zárta rövidre a vitát, hogy 

„ebben állandóan követett alkotmánybírósági és kúriai gyakorlat van.” 
34

 A Kúria joggyakorlatára nem volt jellemző az argumentum túl széles körben való alkalmazása, sőt 

esetenként „helyre is tette” az NVB megállapításait, lásd pl. Knk.IV.37.372/2017/3. végzés [25] pontját 

valamint Knk.VII.37.326/2017/3. végzés [28] pontját. 
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Erre példa az a kérdés, amely a prostitúció igénybevételét kívánta bűncselekménnyé 

nyilvánítani és hat hónap szabadságvesztéssel büntetni. A testület ezt két elkülöníthető 

kérdésként értelmezte, és erre hivatkozva tagadta meg a hitelesítést.
35

 

Az NVB megközelítése azért problémás, mert egyes kérdések kapcsán óhatatlanul 

több részelem merül fel;
36

 a példában is szereplő esetben a részkérdések szorosan 

összefüggenek. A joggyakorlatból az látszik, hogy felsorolások, valamint akár csak több 

alkérdés esetén automatizmus lett ennek az elutasító érvnek a használata,
37

 a kérdések 

összefüggésének érdemi vizsgálata nélkül. 

 

2.4. Jogi szabatosság és hétköznapi értelem összehangolása 

A joggyakorlat áttekintéséből kitűnik, hogy a jogszabályi terminusok, valamint a 

hétköznapi szóhasználat esetenként egymással szemben álló követelményeket támaszt, 

amely lehetetlenné teszi, hogy a kérdés mindkettőnek megfeleljen. A jogalkotói 

egyértelműség körében a joggyakorlat gyakran a jogi fogalmak szabatos megjelölését 

igényli, a választópolgári egyértelműséget pedig van, hogy éppen ez zárja ki.
38

 

Erre példa az a kérdés, amely hitelesítésének megtagadásakor az NVB levezette, 

hogy a „foglalkoztatási jogviszony,” valamint a „jövedelem” a jogrendszerben 

többféleképpen használt fogalmak, ezáltal a kérdés nem felel meg az 

egyértelműségnek.
39

 Itt tehát egy hétköznapi értelemben teljesen egyértelmű 

fogalomhasználatot utasított el a meglévő pozitív jogban fennálló fogalmi pluralitásra 

hivatkozva. Kiemelendő, hogy a határozatot a Kúria megváltoztatta és a kérdést 

hitelesítette.
40

 További példa a 63/2017. NVB határozattal elbírált kérdés, amelyben az 

NVB a vagyonosodási vizsgálat terminust kifogásolta, amennyiben az – habár a 

jogalkotói szempontból egzakt tartalommal bír – a választópolgárok számára nem 

egyértelmű.
 41

 

A joggyakorlatból az olvasható ki, hogy a kérdést megfogalmazók gyakran csapdába 

kerülnek: ha jogilag szabatosan próbálnak fogalmazni, akkor az általuk használt 

nyelvezetet gyakran a választópolgárok számára nem egyértelműnek minősíti a 

gyakorlat, a hétköznapi szóhasználatot pedig gyakran pozitív jogi fogalmak mentén, a 

jogalkotói egyértelműségre hivatkozva utasítja el a gyakorlat.
42

 

 

                                                 
35

 38/2015. NVB határozat; 20/2016. NVB határozat; 29/2016. NVB határozat. 
36

 Lásd pl. a 93/2017. NVB határozattal elbírált kérdést, amely egy feltételrendszer bevezetésére 

irányult. 
37

 Lásd pl. 94/2015. NVB határozat. 
38

 Lásd 9/2016. NVB határozat; devizahitelekkel kapcsolatban a 9/2017. NVB határozat. 
39

 48/2017. NVB határozat. 
40

 Knk.VII.37.392/2017/3. 
41

 63/2017. NVB határozat [19] pont. Hasonló csapdába került a kezdeményező a „tényleges 

tulajdonos” fogalmával, ehhez lásd: Knk.IV.37.457/2015/3. 
42

 Hasonló következtetésre jut Komáromi László. Lásd Komáromi 2015. 83. o. 
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2.5. Nem egységesen szigorú szempontrendszer – a kvótanépszavazás 

Az I. és II. részben foglaltaknak megfelelően, a népszavazás politikai karakteréből 

kiindulva kiemelten fontos, hogy a feltételrendszer mindegyik kezdeményezővel 

szemben egyformán érvényesüljön. 

Az ún. kvótanépszavazás kérdése felveti ennek az elvnek a sérelmét, amennyiben, a 

kormány által benyújtott kérdés hitelesítése során mind az NVB, mind pedig a Kúria 

eltért a korábbi, rendkívül szigorú követelményeitől és hitelesítette a kérdést.
43

 Habár a 

kérdés hitelesítése elsősorban az Országgyűlés hatáskörébe tartozás kapcsán támadható, 

a szakirodalomban felmerült, hogy a jogalkotói egyértelműség próbáját sem állja ki.
44

  

Anélkül, hogy a kérdés egyértelműségének absztrakt minősítésébe belemennénk, a 

gyakorlat áttekintését követően kijelenthető, hogy mind a választópolgári, mind pedig a 

jogalkotói egyértelműséggel összefüggésben az NVB, valamint a Kúria jóval 

megengedőbb volt, mint egyéb kérdések esetében. Az NVB egyéb kérdések esetén 

gyakran a „betelepítésnél” jóval egzaktabb és megfoghatóbb fogalmakról állapította 

meg az egyértelműség hiányát,
45

 illetve – egyébként helyesen – elmaradtak a kérdés 

célszerűségére vagy éppen a választópolgárok kiskorúsítására vonatkozó érvek. 

 

2. 6. Egyéb aggályos elemek 

A fentiek mellett azonosíthatóak voltak még olyan aggályos elemek, amelyek nehezen 

csoportosíthatóak, azonban szoros összefüggésben állnak az egyértelműség túl tág 

megközelítésével. 

Ide sorolható esetkör a drogliberalizációt célzó kérdések sora.
46

 Ezekben – a 

nemzetközi szerződésbe ütközés mellett – gyakran az szolgált a megtagadás indokául, 

hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények csak egy-egy alakzatának, illetve 

elkövetési magatartásának (jellemzően a fogyasztást) dekriminalizálására irányulnak, 

elvarratlanul hagyva az egyéb elkövetési magatartásokat, vagy azt, hogy szabálysértési 

alakzatként megmaradjon-e a tényállás.
47

 Ezekben az esetekben tehát szinte teljes 

jogszabály-módosító csomagot várt el az NVB, amelynek értelemszerűen (már csak az 

egy kérdés – több kérdés követelménynek való megfelelés miatt sem) nem tudott volna 

megfelelni a kezdeményező. Összhangban volna az egyértelműség alkotmányos 

fogalmával, hogy az egyes részletkérdésekben (például a szabálysértési alakzattal 

kapcsolatban) az Országgyűlés döntsön. 

 

                                                 
43

 Lásd a 14/2016. NVB határozatot, Knk.IV.37.222/2016/9. 
44

 Pozsár-Szentmiklósy 2016. 84. o. 
45

 Gondoljunk például a foglalkoztatási jogviszony vagy a jövedelem fogalmán „elhasaló” kérdésekre, 

lásd 48/2017. NVB határozatot. 
46

 Lásd például 99/2017., 100/2017., 145/2017. NVB határozatokat.  
47

 145/2017. NVB határozat. 
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IV. Következtetések, javaslatok 

 

A vizsgálat egyik kiemelt következtetése, hogy a „választópolgárok kiskorúsítása” 

csoportba sorolt esetekben a jogalkalmazó szervek az Alaptörvénnyel ellentétesen 

szűkítik a népszavazás lehetőségét, fontos tehát, hogy az itt felsorolt érveket mellőzzék, 

valamint tartózkodjanak a kérdés célszerűségi vizsgálatától. Az „egy kérdés – több 

kérdés” problematika kapcsán az NVB-nek javasolható, hogy ne szűkítse formalizmussá 

a vizsgálatot, ne jelentsen megtagadási okot automatikusan, ha egy kérdés több elemet 

vagy részkérdést tartalmaz. A jogi terminusok és hétköznapi szóhasználat egymással 

ellentétes követelményeit a joggyakorlatnak úgy kell feloldania, hogy a kérdést 

megfogalmazók mindkettőnek eleget tudjanak tenni, máskülönben ellehetetlenül a 

népszavazáshoz való jog gyakorlása. 

Fontos emellett a politikai karakterből fakadóan, hogy a szempontrendszert 

mindenkivel szemben objektívan alkalmazzák. Önmagában a jogalkalmazó szervek – az 

alkotmányos keretek között – mozgástérrel rendelkeznek az egyértelműség szigorú vagy 

kevésbé szigorú alkalmazását illetően, azonban ezt minden kezdeményezővel szemben 

azonosan kell érvényesíteniük. Végezetül pedig az egyéb aggályos elemeknél felsorolt 

esetekben is fontos, hogy ne értelmezze túl tágan a fogalmat a joggyakorlat. 

Tanulmányom konklúziójaként elmondható, hogy az egyértelműséget a joggyakorlat 

túl tág és túl megfoghatatlan tartalommal töltötte meg. Az előzőekben ismertetett 

speciális javaslatok mellett általános javaslatként fogalmazható meg a jogalkalmazó 

szervek számára, hogy gondolják újra a fogalom alkalmazását, amelyet nemcsak a 

statisztikából is szembetűnő kiemelt szerep, de a jelen dolgozatban említett anomáliák is 

sürgetnek. 
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*** 

 

THE REQUIREMENT OF ‘PROCEDURAL VALIDITY’ REGARDING 

QUESTIONS SUBMITTED TO A REFERENDUM 

 

Under the Hungarian law, questions submitted to a referendum shall be 

‘straightforward’ (procedural validity), that is, they need to be clear both for the voters 

and the legislator. In my paper I examine the case law of this requirement in the period 

starting with the new legislation (Act CCXXXVIII of 2013) entering into force on 18 

January, 2014, and ending with 31 December, 2017. 

First, I make some basic statements on the function of the validation process and the 

requirement. I show that on an abstract normative level the requirement may be derived 

from the constitution and that the previous case law in its abstract statements was in 

align with the constitutional requirements.  Second, based on the statistics on the 
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reasons for rejecting questions, I conclude that the requirement plays a very important 

role in the case law of decisions that reject validation. This underlines the relevance of 

the topic, as around 73 percent of the rejecting decisions referred to the requirement. 

Thirdly, by reviewing and analysing the case law, I come to the conclusion that the 

requirement has a too broad application, and its normative matter is not clear enough. 

This means that questions submitted may be exposed to the arbitrary decision of the 

authorities, which undermines the predictability of the legal framework. Moreover, the 

requirement is interpreted in a way, which restricts the application of referendum. 

Among other anomalies, the most serious problem is related to decisions, which 

referred to the limited knowledge and competence of voters, that is, they restricted 

ability to assess the possible far-reaching effects of a possible referendum. 

General conclusion of the paper is that the requirement should be interpreted in a 

more narrow sense and with respect for the Fundamental Law. 

 

 


