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Alkotmányjog – Népszavazás 

201. A kvótáról való népszavazás esete 
 
 
Mi az a népszuverenitás? 
Hogyan mutatkozik meg (Mi a népszuverenitás gyakorlásának két formája)? 
Melyik az elsődleges (melyik terjedhet ki mindenre)? 
Mit szólna ehhez Rousseau? 
 
Alaptörvény XXIII. cikk 
(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy … választó és választható legyen. 
(4) Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a 
választhatóságot további feltételekhez kötheti. 
(6) Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének 
korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.  
(7) Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők 
választásán választó. 
 
Mióta beszélhetünk népképviseletről Magyarországon? 
Mi az általános választójog ellentéte? 
Milyen „cenzus” van ma mégis hatályban? 
 
Alaptörvény 8. cikk Országos népszavazás 
(1) /…/ Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező. 
(2) Országos népszavazás tárgya az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet. 
(3) Nem lehet országos népszavazást tartani 
a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről; 
b) a központi költségvetésről, … központi adónemről … 
c) … választásról szóló törvények tartalmáról; 
d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről; 
… 
(4) Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen 
szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott 
kérdésre azonos választ adott.  
 
Miért nem lehet bármilyen kérdés a népszavazás tárgya? 
Milyen példát tudnál hozni az egyes tilalmakra? 
 
Az október 2-i kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 
 
Felmerülhetett-e aggály a kérdéssel kapcsolatban? 
Ki dönt ilyen aggályok esetén? 
 
A Kúria kiemelte, hogy jogilag téves bármely kétoldalú nemzetközi szerződés és az európai uniós 
szerződések azonos tartalmú korlátként való megjelölése a népszavazási ügyeket illetően. Ebben a 
körben annak is jelentősége van, hogy a kérdés valójában az uniós jogot és nem a csatlakozási 
szerződéseket érinti, ugyanakkor az uniós jogrend sajátos jogrend, figyelemmel az Alkotmánybíróság 
és az Európai Unió Bíróságának gyakorlatára. /Kúriai sajtónyilatkozat, 2016. május 3./ 
 
Vajon most az uniós szerződés (és az abból eredő kötelmek) nemzetközi szerződés vagy nem 
az? Megállná-e a helyét a Kúria döntése a politikai környezetből kiemelve?  


