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A Szekszárdi Törvényszék a dr. Bakó Zoltán Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr. Bakó Zoltán ügyvéd által
képviselt  Szervező népszavazási kérdés hitelesítése iránti ügyében a Helyi Választási Bizottság
határozata ellen a szervező által benyújtott 2017. szeptember 7. napján kelt bírósági felülvizsgálat
iránti kérelem alapján eljárva meghozta a következő 

v é g z é s t:

A törvényszék a Helyi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. 

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

I n d o k o l á s

A szervező 2017. július 27. napján helyi népszavazásra javasolt kérdést nyújtott be a helyi választási
bizottsághoz és a bizottságtól kérte az „Akarja-e Ön, hogy a terrorveszély kiküszöbölése érdekében
helyi rendelet  tiltsa a migránsok tartózkodását,  letelepedését település – beleértve a letelepedési
kötvényeseket is?” kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését. 

A Helyi Választási Bizottság határozatával a kérdés hitelesítését megtagadta.

Határozata  indokolásában  utalt  az  Nsztv.  11.  §-ban  foglaltakra,  miszerint  a  Helyi  Választási
Bizottság a kérdést akkor hitelesíti ha az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel
szemben támasztott követelményeknek megfelel. 

Utalt arra, hogy az Alaptörvény 31. cikk (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladat és
hatáskörébe tartozó ügyről törvényben meghatározottak szerint helyi népszavazást lehet tartani. A
közvetlen  hatalomgyakorlás  kivételes  jellegéből  következően  a  népszavazáshoz  való  jog  több
feltétel együttes fennállása esetén gyakorolható: rendeltetésszerű joggyakorlás mellett a nép csak
olyan kérdésben ragadhatja  magához a  döntést,  amely  a  képviseleti  szerv  hatáskörébe  tartozik,
illetve nem tartozik az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdésében felsorolt úgynevezett tiltott tárgykörök
közé.

Megjegyezte, hogy fontos, hogy egy népszavazási kérdés mindamellett hogy tárgyában illeszkedik
a népszavazás intézményének rendeltetésébe minden esetben meg kell felelnie az Alaptörvény –
elsődlegesen a 8. cikkben megfogalmazott követelményeknek – és az Nsztv. rendelkezéseinek is.

A  választási  bizottság  megállapította,  hogy  a  szervező  által  benyújtott  népszavazási
kezdeményezésben  az  Alaptörvény  módosítására  irányul  azaz  az  Alaptörvény  8.  cikkének  3.
pontjában felsorolt  tiltott  tárgykörök közé  tartozik,  ugyanis  a  kérdés  XXVII.  cikk  1.  pontjában
foglalt alapszabadság kérdését érinti. A XXVII. cikk 1. pontja alapján mindenkinek aki törvényesen
tartózkodik Magyarország területén joga  van a  szabad mozgáshoz és  tartózkodási  helye  szabad
megválasztásához.  Ez  nem  helyi  rendeletalkotási  kérdés,  hanem  rendészeti,  azaz  ebben  nincs
rendeletalkotási joga a képviselő testületnek, azaz másként megfogalmazva nem Képviselő-testületi
hatáskör. A kérdés egyébként sem szabályozható mert alaptörvényellenes szabályozásra vonatkozna
az előírás ha megszületne. 

A Helyi Választási Bizottság határozata ellen a szervező nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti
kérelmet. 
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Felülvizsgálati  kérelmében kérte  a határozat  megváltoztatását  és a benyújtott  kérdést tartalmazó
aláírásgyűjtő ív hitelesítését.

A felülvizsgálati kérelme indokolásában előadta, hogy álláspontja szerint az önkormányzatoknak
joga  van  ahhoz,  hogy  biztonságpolitikai  kérdésekben  is  rendeletet  alkossanak  a  közvetlenül
fenyegető veszély elhárítása érdekében. Állította azt is, hogy az élethez való jog, mint elsődleges
alapjog megelőzi a szabad mozgáshoz való jogot is. utalt arra, hogy a szervező külföldi példákkal is
alátámasztotta álláspontját. 

A felülvizsgálat iránti kérelem alaptalan.

A törvényszék  a  választási  bizottság  határozatát  az  Nsztv.  57.  §  (3)  bekezdése  alapján  helyes
indokainál fogva hagyta helyben. 

A felülvizsgálati kérelem kapcsán a törvényszék kiemeli, hogy helytállóan állapította meg a helyi
választási bizottság, hogy a szervező által benyújtott népszavazási kezdeményezés az Alaptörvény
módosításra irányul, azaz az Alaptörvény 8. cikkének 3. pontjában felsorolt tiltott tárgykörök közé
tartozik.  Helyes  a  választási  bizottságnak  az  az  indokolása  is,  hogy  a  kérdés  nem  helyi
rendeletalkotási, hanem rendészeti azaz a képviselő testületnek nincs hatásköre e vonatkozásban.

Szekszárd, 2017. október 12. 

Dr. Nagy László s. k.             Dr. Szöllősi Gáborné Hegedűsné dr. Uhrin Andrea s. k.
a tanács elnöke            dr. Lencsés Mária s. k.                         bíró
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