FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest Városház u. 9-11.

A Fővárosi Választási Bizottság a
32/2017. (VIII. 3.) FVB számú határozatával
a Moldován László magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott fővárosi szintű
helyi népszavazási kezdeményezés tárgyában, három igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozta:

A Fővárosi Választási Bizottság az
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest területén zöldterületnek minősülő területet a
Fővárosi Közgyűlés sem részben, sem egészben ne sorolhasson át más területfelhasználási
kategóriába?”
kérdés hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen annak a Budapest Portálon való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben
vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet
nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (postacím: 1840 Budapest, személyes benyújtás:
1052 Budapest V. kerület, Városház utca 9-11., e-mail: FVB@budapest.hu). A bírósági
felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. augusztus 18-án
(péntek) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus
dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített
elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott
kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági
eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy — a
szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával — saját ügyében ügyvédi
képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati
kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
A népszavazási kezdeményezés Szervezője 2017. július 10. napján 08:10 órakor, személyesen
eljárva aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 36. § (1) bekezdése szerinti
hitelesítés céljából.
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A Fővárosi Választási Iroda vezetője az Nsztv. 40. §-ában rögzített hatáskörében eljárva a
kérdés benyújtásától számított öt napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai és
tartalmi vizsgálatát, és mivel az a jogszabályi követelményeknek megfelelt, a kérdést a Fővárosi
Választási Bizottság elé terjesztette.
Az Nsztv. 41. § (1) bekezdése szerint a Fővárosi Választási Bizottság a kérdés hitelesítéséről
vagy annak megtagadásáról a benyújtásától számított harminc napon belül dönt.
A Fővárosi Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint
az Nsztv-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A szervező által
benyújtott kérdés csak abban az esetben hitelesíthető, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a
jogszabályban foglalt előírásoknak [Nsztv. 41. § (2) bekezdése].
Az Alaptörvényben megfogalmazott követelményeket a 31. cikk (2) bekezdése rögzíti, amely
szerint a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyről törvényben
meghatározottak szerint helyi népszavazást lehet tartani.
Az Nsztv. 32. § (2) bekezdése szerint „Nem lehet helyi népszavazást tartani
a) a költségvetésről és zárszámadásról,
b) a helyi adókról,
c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről,
d) a képviselő-testület feloszlásának kimondásáról.”
Az Nsztv. 39. § (1) bekezdéséből következő további követelmény, hogy a helyi népszavazásra
javasolt kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni, továbbá
a helyi népszavazás eredménye alapján a képviselő-testület el tudja dönteni, hogy terheli-e
döntéshozatali kötelezettség, és ha igen, milyen döntés meghozatalára köteles. Az Nsztv. 39. §
(2) bekezdése előírja továbbá azt is, hogy a helyi népszavazásra javasolt kérdés nem
tartalmazhat szeméremsértő vagy más módon megbotránkoztató kifejezést.
Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése a hatálya alá tartozó eljárásokra – így a területi szintű helyi
népszavazási kezdeményezés valamennyi eljárási szakaszára is – a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét is alkalmazni rendeli, az
Nsztv-ben foglalt eltérésekkel.
A Fővárosi Választási Bizottság a fővárosi népszavazásra javasolt kérdést a fent ismertetett
követelmények szerint vette vizsgálat alá.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4)
bekezdés 2. pontja szerint a fővárosi önkormányzat feladata különösen a kerületek határain
átnyúló településrendezés, terület- és településfejlesztés.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 62. § (7) bekezdés 3. pontja szerint felhatalmazást kap a fővárosi
önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a főváros építési szabályzatát.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tv)
IV. fejezete szól a területfejlesztés és a területrendezés eszközeiről. A Tv 19/A. § (1) bekezdés
a) – k) pontjai sorolják fel a területfejlesztést és a területrendezést közvetlenül és közvetetten
segítő terveket, úgymint
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a) országos szintű fejlesztési és területfejlesztési koncepció,
b) országos szintű területrendezési terv,
c) kiemelt térségi szintű területfejlesztési koncepció,
d) kiemelt térségi szintű területrendezési terv,
e) operatív program,
f) kiemelt térségi szintű területfejlesztési program,
g) megyei és budapesti szintű területfejlesztési koncepció,
h) megyei szintű területrendezési terv,
i) megyei és budapesti szintű területfejlesztési program,
j) térségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési koncepció,
k) térségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési program.
Ugyanezen § (2) bekezdése rögzíti, hogy az (1) bekezdés szerinti tervek egymásra épülő
rendszert alkotnak. A felsorolásban szereplő alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelnie a
felsorolásban szereplő magasabb szintű terv célrendszerének.
A 19/B. § (4) bekezdése kimondja, hogy a települési szintű terveknek meg kell felelnie a megyei
szintű területfejlesztési koncepciónak és területrendezési tervnek.
Az Étv. 9/B. § (2) bekezdése rögzíti a településrendezés eszközeit. Eszerint ilyen
településrendezési eszköz a településszerkezeti terv, amelyet a településfejlesztési koncepció
alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg (Étv. 9/B. §
(2) bekezdés a) pont). Valamint ilyen a helyi építési szabályzat, amelyet a településszerkezeti
terv alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg (Étv. 9/B.
§ (2) bekezdés b) pont).
Ugyanakkor a fővárosra a Étv. 14/A. §-a speciális szabályokat állapít meg. Ezen § (2)
bekezdése szerint a főváros településrendezési eszközei
a) a fővárosi településszerkezeti terv,
b) a fővárosi rendezési szabályzat,
c) a fővárosi kerületi önkormányzat által a fővárosi településszerkezeti tervvel, a fővárosi
rendezési szabályzattal összhangban a kerület területére megállapított kerületi építési
szabályzat,
d) a fővárosi önkormányzat által a fővárosi településszerkezeti tervvel, a fővárosi rendezési
szabályzattal összhangban a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget
területére megállapított Duna-parti építési szabályzat, valamint a Városliget megújításáról és
fejlesztéséről szóló törvény hatálya alá tartozó területre megállapított Városligeti építési
szabályzat.
A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a fővárosi önkormányzat törvényi
felhatalmazás alapján a vonatkozó törvények keretei között alakítja ki, határozza meg a
Budapest fővárosi rendezési szabályzatáról szóló rendeletét.
A kérdésben foglalt, zöldterületek átminősítésére vonatkozó generális tilalom népszavazással
való kikényszerítésére a Fővárosi Választási Bizottság megítélése szerint – amint arra már egy
korábbi, a jelenlegi kezdeményezéstől némileg eltérő szóhasználattal, de tartalmában egyező
kérdést elbíráló, 29/2017. (VI. 22.) FVB számú határozatában rámutatott – nincsen lehetőség,
ez csak a felhatalmazó jogszabályok módosításával volna lehetséges.
A fentiek alapján a Fővárosi Választási Bizottság – figyelemmel az Nsztv. 61. § (2) bekezdésére
– az Nsztv. 41. §-ában fogalt hatáskörében eljárva a 32. § (1) bekezdésében és a 39. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a kérdés hitelesítését megtagadta.
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A határozat az Nsztv. 38. § (1) bekezdés b) pontján és a (3) bekezdésén, a 41. § (1) bekezdésén,
a 61. § (1) és (2) bekezdésén, az Mötv. 23. § (4) bekezdés 2. pontján, a Tv. 19/A. és 19/B §-ain,
az Étv. 9/B. § (2) bekezdésén, 14/A. §-án, 62. § (7) bekezdés 3. pontján, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, az 57. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén és a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223 – 225. §-án, az illetékekről szóló
tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint
a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2017. augusztus 3.
Dr. Temesi István s.k.
Fővárosi Választási Bizottság
elnök

