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R A D I C S  K A T A L I N  A D É L 1

Tiltott népszavazási tárgykörök az AB és  
a Kúria értelmezésében

1. BEVEZETÉS

A népszavazás a demokratikus hatalomgyakorlás egyik eszköze. A választó-
polgárok számára fenntartott lehetőség, amellyel közvetlen módon valós befo-
lyást gyakorolhatnak a politikai döntéshozatalra. A demokratikus hatalomgya-
korlás másik eszköze a közvetett demokrácia, azaz a képviselők útján történő 
döntéshozatal. E két módozat közül – ahogy Alaptörvényünk B) cikke is leszöge-
zi – a közvetett hatalomgyakorlás az elsődleges. 

A közvetlen és közvetett hatalomgyakorlás kapcsolatát vizsgálva állapította 
meg és fejtette ki Montesquieu A törvények szelleméről című művében, hogy a 
modern államokban szükség van a képviseleti hatalomgyakorlásra. A népesség 
nagy létszáma és az államok megnövekedett területe miatt ugyanis a közvetlen 
hatalomgyakorlás technikailag bonyolult, nehezen megvalósítható, a közvetlen 
törvényalkotás pedig egyenesen lehetetlen lenne. Ezért vált elsődlegessé a mo-
dern államokban a képviseleti hatalomgyakorlás. 

Magyarországon csak az 1989-es közjogi rendszerváltás által nyert elisme-
rést a népszuverenitáson alapuló hatalomgyakorlás – mai formájában is ismert 
és használt – közvetlen eszköze. A közvetlen hatalomgyakorlás ma – országos 
vagy helyi népszavazás, népi kezdeményezés formájában – mintegy kiegészítő, 
komplementer funkciót tölt be a közvetett mellett,2 érvényesülése esetén lénye-
gében meg is előzve azt.3 Ezért van különös jelentősége a népszavazás tekinteté-
ben annak a kérdésnek, hogy egy jogállamban a jogalkotó milyen korlátok közé 
szorítja a népakarat kifejezésének e lehetőségét. A népszavazást – tartalmi te-
kintetben – több szabály is korlátok közé szorítja. Ilyen például a népszavazási 
kezdeményezés egyértelműségének követelménye, vagy hogy népszavazás csak 
olyan kérdésben tartható, ami az Országgyűlés hatáskörébe tartozik. További 
korlátot jelentenek az Alaptörvényben felsorolt, népszavazásból kizárt, vagy más 

[1] SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, egységes osztatlan képzés, jogász. Témave-
zető: Dr. Erdős Csaba PhD, SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi és 
Politikatudományi Tanszék, egyetemi adjunktus.
[2] Kukorelli István: A képviseleti és a közvetlen demokrácia az Alkotmánybíróság értelme-
zésében, in Bitskey Botond (szerk.): Tíz éves az Alkotmánybíróság, 2000, Alkotmánybíróság, 
Budapest, 191–193. o.
[3] „Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.” 
Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdés, Harmadik mondat.
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néven tiltott tárgykörök is. Kutatásom során e kizárt tárgyköröket vettem górcső 
alá. Vizsgálatomat az Alkotmány és az Alaptörvény vonatkozó részeinek össze-
hasonlításával kezdtem. Ezután tértem rá arra, hogy a népszavazási eljárásban 
résztvevő egyes jogalkalmazó szervek – a jogorvoslati fórumként eljáró Alkot-
mánybíróság4 és Kúria – milyen értelmezést ad az alaptörvényi szabályozásnak.

Jelen írásomban a tartalmi korlátokra tekintettel nincs lehetőségem a kuta-
tás minden részletét és eredményét bemutatni, ezért a vizsgált tárgykörök közül 
egyet emelek ki és mutatok be részletesen. 

2. ELMÉLETI ALAPVETÉS

Népszavazást, azon belül is országos népszavazást kizárólag az Országgyűlés feladat- 
és hatáskörébe tartozó kérdésben lehet tartani.5 A népszavazásra vonatkozó alapvető 
szabályok az Alkotmányban találhatók, így az alkotmányos szintű szabályozás részét 
képezik a népszavazásból kizárt, más néven tiltott tárgykörök is. 

A népszavazás-kezdeményezések elbírálása és a népszavazás tényleges kiírása 
egy több lépcsős, összetett folyamat. Ebben az eljárásban a Nemzeti Választási 
Bizottság67 az elsődleges szűrő. Az NVB megvizsgálja, hogy a benyújtott kezde-
ményezés megfelel-e az Alaptörvényben és a népszavazásról szóló törvényben8 
előírt követelményeknek. Ha a kezdeményezés megfelelő, az NVB határozatában 
hitelesíti azt, ha pedig nem felel meg a követelményeknek, megtagadja a kérdés 
hitelesítését. A népszavazási eljárás következő lépcsőfoka az Alaptörvény hatály-
ba lépése előtt az Alkotmánybíróság9 volt, 2012. január 1-je óta már a Kúria.10 
Ezt megelőzően a Országos Választási Bizottság népszavazási kezdeményezés 
hitelesítéséről szóló határozatával szemben az Alkotmánybírósághoz lehetett 
jogorvoslatért fordulni. Az AB e jogorvoslati jellegű eljárása során határozatot 
hozott, amelyben – az OVB határozat ellen benyújtott kifogásokat elbírálva – a 
kifogásolt határozatot helybenhagyta vagy az indítványoknak helyt adva a ha-
tározatot megsemmisítette és az OVB-t új eljárás lefolytatására kötelezte. Új el-
járása során az OVB-nek nemcsak az alkotmánybírósági határozat rendelkező 
részére, hanem annak indokolására is figyelemmel kellett lennie.11 

Az NVB kérdés hitelesítéséről szóló határozataival kapcsolatos jogorvos-
lati jellegű feladatkörök 2012. január 1-jével átkerültek a Kúriához. A Kúria 
végzésben dönt a népszavazás-kezdeményezés hitelesítéséről szóló határozatok 

[4] A továbbiakban: AB.
[5] Atv. 8. cikk (2) bekezdés.
[6] A továbbiakban: NVB.
[7] 2013-ig az Országos Választási Bizottság mint az NVB jogelődje.
[8] 2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezde-
ményezésről, valamint a népszavazási eljárásról (Nsztv.).
[9] 1997. évi C. törvény a választási eljárásról (régi Ve.) 130. § (hatályos 2011. december 31-ig).
[10] Régi Ve. 130. § (hatályos 2012. január 1 – 2013. május 3.), valamint Nsztv. 29. § (1) bekezdés.
[11] 34/2007. (VI.6.) AB határozat Indokolás III.5. 
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ügyében. A Kúria e döntésével szemben – csak kivételes esetben – alkotmányjogi 
panasszal lehet az AB-hoz mint rendkívüli jogorvoslati fórumhoz fordulni abban 
az esetben, ha a Kúria eljárásával megsértette az ügyben érintett személy Alap-
törvényben biztosított jogát.12 

2.1. Tiltott tárgykörök az Alkotmányban és az Alaptörvényben

A tiltott tárgykörök funkciója lényegében a népszavazás-kezdeményezések kor-
látozása. Mivel a közvetlen hatalomgyakorlás intézményei a demokratikus álla-
mokban igen nagy jelentőséggel bírnak, annak legjelentősebb korlátait alaptörvé-
nyi szinten szükséges meghatározni. Kiemelt funkcióval bírnak a népszavazásból 
kizárt tárgykörök is, ugyanis ezek tartalmi vonatkozásban vetnek gátat a kez-
deményezéseknek, e tárgykörök szűkre vagy tágra szabásával tudja a jogalkotó 
leginkább befolyásolni, hogy a népszavazás intézménye a társadalomban milyen 
szerepet is tölthet be. 

Az Alaptörvény – az Alkotmányhoz hasonlóan – tíz kizárt tárgykört határoz 
meg, csekély eltérést mutatva az Alkotmányban meghatározottakhoz képest. Az 
Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdésében felsorolt tárgykörök közül a gyakorlatban 
a következőkkel találkozhatunk a leggyakrabban:

(3) Nem lehet országos népszavazást tartani
a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről;
b) a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adó-
nemről, illetékről, járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről 
szóló törvény tartalmáról;
(…)
d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről; (…).

Kutatásom során e három tiltott tárgykörrel foglalkoztam mélyrehatóan, több 
kapcsolódó jogalkalmazói döntést megvizsgálva. Jelen írásomban a központi költ-
ségvetésre, a központi költségvetés végrehajtására, központi adónemről, illetékről, 
járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvény tar-
talmára vonatkozó tilalommal foglalkozom részletesebben. Ennek oka az, hogy 
mind az Atv. hatályba lépése után, mind azelőtt e tárgykör került a legtöbbször 
„terítékre”. Véleményem szerint a költségvetés mint tiltott tárgykör igényli a leg-
több magyarázatot, ennél a legnehezebb ugyanis meghúzni a határvonalat azon 
kezdeményezések között, amelyek a tilalomba ütköznek és amelyek nem.

[12] 2011. évi CLI. törvény az alkotmánybíróságról (Abtv.) 26. § (1) bekezdés. 
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3. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS MINT TILTOTT TÁRGYKÖR

A népszavazásból kizárt tárgykörökről szóló felsorolásban a költségvetést érintő 
tilalom mindig előkelő helyen szerepelt. A következőkben olyan kérdésekre ke-
resek választ, mint, hogy miért szükséges a központi költségvetést kizárt tárgy-
körként meghatározni, mit is értünk pontosan a központi költségvetés és annak 
végrehajtásáról szóló törvény alatt, valamint, hogy mennyire lehet az Alaptör-
vény vonatkozó szakaszait kiterjesztően értelmezni? E kérdésre egy kapcsolódó 
alkotmánybírósági határozat és kúriai végzés vizsgálata után felelek.

3.1. Funkció

A költségvetés fogalma legáltalánosabban így határozható meg: az állam megha-
tározott időtartamra előirányzott kiadásainak és bevételeinek tételes felsorolása 
és mérlege.13 A költségvetés tehát egy pénzügyi terv, amely az egyes állami szer-
vek tárgyévre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza. A költ-
ségvetésről és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény javaslatát a 
Kormány terjeszti az Országgyűlés elé.14 

Miért sorolja az Alaptörvény (az Alkotmányhoz hasonlóan) a népszavazásból 
kizárt tárgykörök közé a költségvetést a többi, fent említett törvénnyel egyetem-
ben? Ez legegyszerűbben a központi kormányzat stabilitása és a költségvetés kö-
zötti szoros összefüggéssel magyarázható. A demokratikus választások nyomán 
létrejött kormányok számára az egyik legfontosabb szempont, hogy a központi 
költségvetést, az állami gazdálkodást önállóan határozhassák meg, ugyanis így 
tudják megvalósítani a kormányprogramba foglalt célkitűzéseket.15 Ez indokolja 
azt is, hogy a költségvetési törvény elfogadásához elegendő az országgyűlési kép-
viselők több mint felének szavazata.16 

Egy másik ok lehet véleményem szerint az is, hogy ha központi adónemek, 
vámok stb. létéről vagy mértékéről lenne népszavazás, a választópolgárok sza-
vazatukat egyéni érdekeik, és nem a közérdek diktálta logika szerint adnák le: 
az adott közteher csökkentését vagy eltörlését támogatnák. Ennek következmé-
nyeként pedig a központi költségvetés bevételi oldala jelentősen csökkenne, a 
kiadások és az azokra való igény azonban nem tűnne el, ez pedig végső soron az 
államkassza kiüresedéséhez és csődhöz vezetne. 

A fentieket figyelembe véve minden kétséget kizáróan megállapíthatjuk, 
hogy a költségvetésről, annak végrehajtásáról, az adókról, vámokról, ille-
tékről szóló törvények tartalmát valóban szükséges népszavazásból kizárt 
tárgykörként meghatározni. 

[13] Bragyova András különvéleménye a 16/2007. (III.9.) AB határozathoz, 1. pont.
[14] Atv. 36. cikk (1) bekezdés.
[15] Atv. 36. cikk (3) bekezdés.
[16] Atv 36. cikk (1) bekezdés.
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3.2 A tárgykör terjedelme

A szükségszerűség mellett fontos kérdés az is, hogy a tilalom pontosan mire terjed 
ki, mennyire lehet az alaptörvényi rendelkezéseket kiterjesztően, illetve megszorí-
tóan értelmezni. Vizsgálatot igényel mindezek mellett az is, hogy az egyes népsza-
vazás-kezdeményezések milyen szoros (illetve laza) kapcsolatban kell, hogy állja-
nak a költségvetéssel ahhoz, hogy ne ütközzenek a tilalomba. Nem lehet eltekinteni 
ugyanis attól – ahogy azt már az Alkotmánybíróság is megállapította, – hogy „az 
Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések közül alig van olyan, amelynek nincs 
költségvetési kapcsolódása. Önmagában már az országos népszavazás megtartása is 
költségvetési vonzatú, hiszen az [Nsztv. 27. § (1) bekezdése] szerint a népszavazást 
elrendelő határozatában az Országgyűlés dönt a népszavazás költségvetéséről”.17

Az AB legelőször az 51/2001 (XI.29.) határozatában foglalkozott e tiltott 
tárgy kör értelmezésével, tartalmának meghatározásával, amelyet a testület ké-
sőbbi döntéseiben is idézett, alapul vett. E határozatában az AB leszögezte, hogy 
a kizárt tárgykörök alkotmányos funkciójának megfelelően azok tartalmát szo-
rosan kell értelmezni. Így jut arra a következtetésre, hogy a tilalom kizárólag a 
költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló törvényre vonatkozik, nem 
lehet kiterjeszteni minden pénzügyi tartalmú jogszabályra. 

Kiemelte, hogy amennyiben a kérdés csak távoli, közvetett összefüggést mutat 
a tiltott tárgykörrel, attól nem válik tiltott tárgykörűvé. Ahhoz, hogy azzá váljon, 
szoros kapcsolat szükséges, és a népszavazásra bocsátandó kérdésből okszerűen 
következnie kell a költségvetés módosításának.18

Bár az AB határozataival nyilvánvalóvá tette, hogy a kizárt tárgykörbe ütközés 
kizárólag a költségvetési törvény módosítására irányulás esetén következik be, a 
helyzet továbbra sem volt teljesen egyértelmű. 

Ahogy azt már korábban említettem, a kormányprogram megvalósítása és a 
költségvetési gazdálkodás meghatározása szoros összefüggésben állnak egymás-
sal. A költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés19 mindig egy adott évre vo-
natkozóan a tárgyévet megelőző évben fogadja el. A költségvetési törvényjavas-
lat – amelyet a Kormány terjeszt az OGY elé – mindenki számára hozzáférhető. 
Emiatt alakult ki 2007-ben az a helyzet, hogy az ellenzék olyan népszavazás-kez-
deményezést nyújtott be, amely a következő évi költségvetési törvényjavaslat 
rendelkezéseit érintette – amely javaslatot a kérdés benyújtásakor a Parlament 
még nem fogadott el. A kezdeményezést az OVB (többek között) arra hivatkoz-
va utasította el, hogy, bár a kérdés „ugyan nem érint már hatályos költségvetést, 
azonban egy jövőbeli költségvetéssel kapcsolatban összegszerűen meghatározható, 
számszerűsíthető mértékkel változtatja meg a költségvetési bevétel mértékét”.20 

[17] 51/2001 (XI.29.) AB határozat, Indokolás IV. pont 2.2 alpont.
[18] 51/2001. (XI.29.) AB határozat Indokolás IV. pont 2.2. alpont.
[19] A továbbiakban: OGY.
[20] 568/2006 (XI.21.) OVB határozat.
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Ekkor egészítette ki az AB a korábbi határozataiban a költségvetés mint kizárt 
tárgykörbe ütközés vizsgálata során figyelembe veendő alapelveit a következővel:

„Jövőbeli költségvetésre, valamely költségvetési törvényjavaslatra hivatkozva az 
aláírásgyűjtő ív hitelesítése megalapozottan nem tagadható meg. A költségvetési 
törvényjavaslat az elfogadásáig módosulhat és előállhat az az eset is, hogy az elfo-
gadott törvény olyan költségvetést tartalmaz, amelyben egyáltalán nem szerepel a 
népszavazásra feltenni kívánt kérdéssel kapcsolatba hozható előirányzat.”21

A következőkben két eseti döntés segítségével mutatom be, hogy az AB, illet-
ve a Kúria a fent ismertetett AB döntések fényében mely konkrét népszavazás-
kezdeményezéseket minősített kizárt tárgykörűnek, illetve melyeket nem, és miért. 

3.2.1. A tilalomba ütköző kérdés

Az 59/2004. (XII.14.) AB határozat
Ebben a határozatban az Alkotmánybíróság megsemmisítette az OVB-nek 

azt a döntését,22 amelyben a testület hitelesítette a következő kérdést: „Akarja-e 
Ön, hogy a minimálnyugdíj a mindenkori nyugdíjas létminimum összegére (KS-
H:35.000,-Ft.) legyen felemelve és az e feletti nyugdíjakat ennek figyelembevételével 
arányosan emeljék?”

Az OVB határozattal szemben benyújtott kifogás indokolása szerint kérdés-
ből eredményes népszavazás esetén okszerűen következik a költségvetési törvény 
módosítása. Az AB a kifogást megalapozottnak találta, döntését pedig a követke-
zőkkel indokolta:

Eredményes népszavazás esetén a kérdésben szereplő minimálnyugdíjat és a 
minimálnyugdíj feletti nyugdíjakat emelni kellene. A nyugellátások emeléséről a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény rendelkezik. E törvény írja elő 
azt is, hogy a tárgyévi tervezett adatokat a Magyar Köztársaság költségvetéséről 
szóló törvény állapítja meg. 

Az AB megállapította, hogy bár a kérdésből szövegszerűen nem következik 
a költségvetési törvény módosítása, eredményes népszavazás esetén abból szük-
ségszerűen mégis annak módosítása következne. Megállapítható tehát, hogy a ki-
zárt tárgykörbe ütközéshez nem szükséges az, hogy a kérdés megfogalmazásában 
utaljon a kizárt tárgykörre, azzal való összefüggésére. 

3.2.2. A tilalomba nem ütköző kérdés

A Kúria Knk.IV.38.133/2015/3. számú végzése
A Kúria ebben a döntésében megváltoztatta az NVB-nek azt a határozatát, 

amelyben a Bizottság megtagadta a következő kérdés hitelesítését: „Egyetért-e Ön 
azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az állami tulajdonban álló termő-

[21] 16/2007. (III.9.) AB határozat, Indokolás III. pont 2. alpont.
[22] 123/2004. (IX.23.) OVB határozat.
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földek értékesítésének a tilalmáról?” Az NVB a kérdés hitelesítését annak költség-
vetési érintettsége miatt tagadta meg, indokolásában pedig hivatkozott a Kúria 
egy korábbi végzésére. A kérdés benyújtója felülvizsgálati kérelemmel fordult a 
Kúriához. Érvelése szerint „az állami termőföldek értékesítése megtiltásának is 
vannak pénzügyi költségvetési vonzatai, amik azonban nyilvánvalóan nem értékel-
hetőek akként, hogy azok az elfogadott költségvetési törvény tartalmával közvetlen 
és jelentős kapcsolatban állnak”.23

A Kúria végzésében megváltoztatta az NVB határozatát és hitelesítette a nép-
szavazásra szánt kérdést. Döntésében a Kúria leszögezte, hogy „mindenek előtt ab-
ban a jogkérdésben kellett állást foglalnia, hogy a kérelmező hitelesítésre feltett kérdé-
se közvetlenül és jelentős módon érinti-e a 2016. évi költségvetésről szóló törvényt”.24 
Végül arra a következtetésre jutott, hogy a szabályozási tárgy specialitása (a föld 
véges volta, nélkülözhetetlensége) „feloldja a közvetlen kapcsolatot a kérdés és az 
éves költségvetési törvény között. A kapcsolat közvetettnek minősül, hiszen a kérdés 
mindenekelőtt arra irányul, hogy az állam miként nem rendelkezhet a tulajdonát 
képező termőfölddel”.25 A Kúria emellett kiemelte, hogy jelen ügy specialitását adja 
az is, hogy a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerint az állami földterület értéke-
sítéséből származó bevétel csak föld vásárlására fordítható, azok a költségvetésnek 
célhoz kötött bevételi forrásai.

3.3. Következtetések

Az alábbiakban röviden összefoglalom a költségvetés mint népszavazásból kizárt 
tárgykör jogalkalmazók általi értelmezésének sarokpontjait.

Az AB e kizárt tárgykör vonatkozásában az 51/2001 (XI.29.) AB határozatá-
ban a következő alapvető jelentőségű megállapításokat tette:

• A népszavazási tiltott tárgykörök alkotmányi meghatározottságából és 
ennek jelentőségéből adódóan azokat zártan kell értelmezni. 

• Az alaptörvényi tilalom kizárólag a költségvetésről és a költségvetés vég-
rehajtásáról szóló törvényre vonatkozik, nem lehet kiterjeszteni minden 
pénzügyi tartalmú jogszabályra. 

• „Önmagában az, hogy a népszavazás eredménye esetlegesen érinti az Or-
szággyűlés mozgásterét a következő költségvetési törvény megalkotásakor, 
nem teszi tiltottá a népszavazást.” 

Az AB kiemelte, hogy a népszavazás és a költségvetési törvény között közvet-
len és érdemi kapcsolatban kell fennállnia ahhoz, hogy a tilalom megállapítható 
legyen.26 Ennek esetkörei: 

• a kérdés kifejezetten a költségvetési törvény módosítását célozza; 

[23] Knk.IV.38.133/2015/3. végzés II. pont 2. alpont.
[24] Uo. III. pont 1. alpont.
[25] Uo. III. pont 2. alpont.
[26] 33/2007. (VI.6.) AB határozat.
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• a kérdésből okszerűen következik a költségvetési törvény módosítása; 
• az érvényes és eredményes népszavazás jövőbeli költségvetési törvény ki-

adását konkrétan határozza meg.
A kizárt tárgykörbe ütközéshez nem szükséges az, hogy a kérdés megfogal-

mazásában utaljon a kizárt tárgykörre, azzal való összefüggésére.27

„Jövőbeli költségvetésre, valamely költségvetési törvényjavaslatra hivatkozva az 
aláírásgyűjtő ív hitelesítése megalapozottan nem tagadható meg.”28

A Kúria gyakorlatát vizsgálva az alábbi következtetéseket vontam le: 
• A költségvetés bevételi oldalának érintettségét az alapozza meg, ha az 

adott bevétel úgynevezett szabad felhasználású.
• Adott kezdeményezés nem tekinthető tiltott tárgykörbe ütközőnek ab-

ban az esetben, ha a kérdés tárgyát képező költségvetési bevétel kötött 
felhasználású, és a felhasználás részletszabályait ágazati törvény határoz-
za meg, mert ekkor – érvényes és eredményes népszavazás esetén – nem 
a költségvetési törvény, hanem az ágazati jogszabály módosítása válik 
szükségessé.

4. ÖSSZEGZÉS
Bár a modern demokratikus államok alapvetően a képviseleti hatalomgyakorlásra 
épülnek, e hatalomgyakorlási forma ellensúlyaként és korrekciójaként a közvetlen 
hatalomgyakorlásnak (hazánkban ilyen a népszavazás) is jelen kell lennie a politikai 
döntéshozatal színterén. A demokrácia egyik alapelve, hogy semmilyen hatalom 
nem lehet korlátlan, így a népszavazás mint hatalomgyakorlási eszköz is korlátok 
közé van szorítva. E korlátok egy részét a népszavazásból kizárt tárgykörök felsoro-
lása adja, amelyet az Alaptörvényben (korábban az Alkotmányban) találunk. 

E szabályok értelmezése, bár első ránézésre annak tűnik, mégsem egyszerű 
feladat. Ennek egyik oka az, hogy Alaptörvényünk – rendeltetésének megfelelően 
– nem kazuisztikus – minden egyes esetre kiterjedő – szabályokat határoz meg, 
inkább az általánosabb megfogalmazás módszerével él. Ez azonban megnehezít-
heti az egyes előírások, így a népszavazási tiltott tárgykörökre vonatkozó rendel-
kezések egységes értelmezését. 

Tanulmányomban, bár a cím azt sugallja, nem éltem a teljesség igényével a 
témában. Vizsgálódásom során a tiltott tárgykörök közül a költségvetésre vonat-
kozó tilalomra összpontosítottam. Tettem ezt egyrészt terjedelmi korlátok miatt, 
másrészt azért, mert az e tárgykörhöz kapcsolódó döntések fordultak elő legy-
gyakrabban az AB és a Kúria gyakorlatában. 

Az AB működésének kezdete óta számos irányelvet határozott meg döntése-
iben önmaga és más jogalkalmazó szervek számára, amelyeket figyelembe véve 
könnyebben megítélhető egy népszavazás-kezdeményezés tiltott tárgykörbe üt-

[27] 59/2004. (XII.14.) AB határozat. 
[28] 16/2007 (III.9.) AB határozat.
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közése. Bár a népszavazási kezdeményezések ügyében hozott döntések jogor-
voslata átkerült a Kúriához, az Alkotmány és az Alaptörvény vonatkozó részei 
közötti nagymértékű hasonlóság miatt a korábbi joggyakorlatot a Kúria jogosult 
figyelembe venni. A legfelsőbb bírói szerv több alkalommal élt e lehetőségével, 
nem riadt vissza azonban új elvek kidolgozásától sem (tette ezt például a vizsgált 
Knk.IV.38.133/2015/3. számú végzésében is). 

Az egyes jogintézmények vizsgálata és alkalmazása során kiindulópontként 
mindig a jogszabályokra tekintünk. Sok esetben azonban nem szabad megelé-
gednünk kizárólag a jogszabályok vizsgálatával, a jogintézmény teljes körű meg-
ismeréséhez és helyes alkalmazásához a kapcsolódó joggyakorlatot is fel kell tár-
ni. Véleményem szerint különösen igaz ez a népszavazásra. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint a tanulmányban bemutatott kúriai, illetve alkotmánybírósági 
döntés, melyeken keresztül a – nem jogász – olvasó számára is nyilvánvalóvá 
válik, hogy az egyes alaptörvényi szabályokban jóval több rejlik, mint amit az 
Alaptörvény és a jogszabályok betűi meghatároznak. Ennek ellenére nem vár-
hatjuk el a jogalkotótól, hogy minden részletre kiterjedően szabályozza az egyes 
életviszonyokat, ez ugyanis mind a jogszabályok mennyisége, mind azok átte-
kinthetősége, mind az alapvető emberi jogok tekintetében beláthatatlan követ-
kezményekkel járna. 

Azt azonban minden kétséget kizáróan megállapíthatjuk, hogy az állam és a kor-
mányzóhatóság stabilitásának megőrzése érdekében mindenképpen szükséges alap-
törvényi szinten ésszerű korlátokat szabni a népszavazás-kezdeményezéseknek. 
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