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JocK6vsr6 nnecATAnrAsr xnnuNx:
Pet(,cio az Alkotmdngb tro s d,g ho z

a masadik allampolgarsagi nepszaaazas toudbbi akadataozdsa ellen
A Magyar K6zt6.rsas6g Alkotmdnybi- 6s milyen sulyu, tdbbnyire mondva-
r6s6gdnak elncike, Dr. Paczolay p6ter csindlt indokl6ssal halogatta e k6r-
kez6};.ezt. d6sben az OyB hatlrozatlnak mee_

Tisztelt Alkotm6nybir6s6g! er6sit6s6t.
A Magyarok Vil6gsz0vets6ge 2007.

m6rcius 5-6n m6sodik alkalommal
kezdem6nyezett orszitgos rigydrint6
n6pszavazS.st a krilhoni maryarok ma-
gyar allampolg6rs6gdnak visszaad.6-
saert. A j6v6hagy6sra el6terjesztett
alair6sgyrijt6 iven hajsz6lpontosan
ugyanaz a k6rd6s szerepelt, amellyel
2004. deeember 5-6n az els6 n6psza-
vaz5.s megtort6nt.

Az Orsz6gos V6laszt6si Bizott-
sag (OVB) r6vid riton, m6g abban a
h6napban megvizsg6lta 6s egyhan-
gu szavazattal j6v6hagyta a kezde-
m6nyez6st. A Magyar Koztarsas6g
sajatos jogrendj6nek koszonhet6en,
amely n6vtelens6get is szavatolva,
t{lctn kin6l lehet6s6get nyolcmilli6
allampolgrir kozul barkinek, egy or-
sz6gos bir6i testrilet - jelen esetben
az OVB - ddnt6s6nek megk6rd6jele-
zes6re, v6grehajt6s6nak akaddlyoz6-
s5ra, a n6pszavaz6si kezdem6nyez6s
a tisztelt Alkotm6nybir6s6g asztaJdra
kenilt.

J6llehet, a tcirv6ny kimondja, hogy
a nfpszavaz6sokkal kapcsolatos be-
adv6nyokat - tekintettel ana, hogy
a Magyar Kozt6rsas6gban az orczfr
gos ugydontd n6pszavaz6s a legf6bb
hatalmi int6zm6ny - soron kivfl kell
elbiralni, a tisztelt Alkotm6nybir6-
s6gnak mindmS.ig, teh6t eg5r 6v 6s ki-
lenc h6nap alatt nem sikerult 6rv6nyt
szereznie a soronkivtilis6gnek, 6s nem
sikerult megerSsitenie az OVB hat6-
rczatft.

Tortent ez annak ellenere, hogy a
tisztelt Alkotm6nybir6s6g 2004-ben
k€t izben is t6rgyalta ugyanezt a k6r-
d6st, es mindk6t alkalommal, fol6-
nyes, tobb mint k6tharmados tobb-
s6 ggel n6pszavaz6sra bocs6that6nak
tal6lta azt. L6sd a2512004 (III. 2.), va-
lamint a 40 12A04. (X.27.) AB hatfroza-
tokat, amelyeket a testrilet egyar6nt
'l :2 szavazalarA.nnyal fogadott el.

Tod6nt eztovabbit annak ellen6re,
hory a k6rd6s 6tj6rta az eg1szrnaryar
t6rsadalmat 6s 6lenken foglalkoztatja
a magyar kozv6lem6nyf, aminek alap-
j6n a gyorsitott soronkivulisdg okkal
elv6rhat6 lett volna.

Nem kiv6njuk itt kifejteni, hogy a
tisztelt Alkotm6nybir6s6g, az eltelt
ery 6v 6s kilenc h6nap alatt,hdnyszor,

T6ny, hogy ezen az fton a tisztelt
Alkotm6nybir6s6g att6l sem riadt
vissza, hogy korfbbi dont6s6vel sz0-
ges ellent6tben 5116 dont6st hozva, sa-
jat kezdem6nyez6s6re, a n6pszavaz6-
si torv6ny m6dosit6s6ra kotelezze az
Orsz6ggyril6st ery olyan k6rd6sben,
amelyet senki sem int1zett a tisztett
Alkotm6nybv6sitgboz.

T6ny, hogy a k6rt torv6nym6dosi
t6snak az Orszttggyrll6s altal tdrt6nt
elfogadlsa 6ta, azaz lassan egy 6ve,
semmilyen ilrugye nincs a tisztelt Al-
kotm6nybir6s6gnak, amellyel a n6p-
szavaz6si inditv6nyt tov6bb k6slel-
tethetn6.

T6ny, hogy a m6sodik, 6llampol-
garsdgi n6pszavazdsi inditv6ny ellen
benyfjtott kifog6s k6zhezv6tete 6ta
a tisztelt Alkotmdnybir6s6g a n6p-
szavazfsi inditv6nyok sokas6g6t t6r-
ryalta, m6ghozz6, olyanokat, ameiyek
tflnyom6 tdbbs6ge az itt felpanaszolt
rigy ut6n kerult asztal{ra.

Nem szeretnenk a tisztelt Alkot-
manybirds6got azzaf v6dolni, hogy
partpolitikai befoly6s a_tatt 5llna, de
azt megdobbenessel kell megdllapita-
nunk, hogy atdrgyalt ugyben tanrisi-
tott magatart6s6val a tisztelt Alkot-
m6nybir6s6g srilyosan beavatkozik a
magyar t6rsada"lom 6let6be, 6s srilyo-
san akadflyozza a legf6bb n6pfels6g
6ru6nyre jut6s6t - ami megengedhe-
tetlen!

Mi, akik ezt a petici6t 6tadjuk, a
magunk, valamint legkevesebb 2,2
milli6 maryar S.llampolg6r nev6ben
felsz6litjuk a tisztett Alkotm6nybir6-
s6got, hogy hagyja j6vd az OyB hat6-
rozatifi, 6s enged6lyezze a m6sodik,
6llampolg6rs6gi n6pszav azds aJ6irds-
gyujt6s6nek halad6ktalan elkezd6s6t.

Az6rt fogalmazunk ekk6pp, mert
azt el sem tudjuk k6pzelni, hogy a tisz-
telt Alkotm5nybir6s6g az OYB j6v6-
hagy6 hati*ozatr*t folulbir6ln6, mert
ezzel 6nmag6val kenilne feloldhatat-
lan ellentmond6sba, 6s onk6ntelenul
is kimondand a jogbiztons6g elv6nek
semmisse get Magyarors z6gon.

A fentiek figyelembev6tel6vel, 6s
tekintettel arra, hogy tizennyolc 6v
6ta, azaz megalapit6sa 6ta a tisztelt
Alkotm6nybir6s6g iigyrendi torv6ny
nelkul mfkodik, 6llampoig6ri jogon

b6torkodunk az ilyen 6s hasonl6 ese-
tekben alkalmazand6 ugyrendi javas-
latot tenni.

Ha egy adott n6pszavazilsi k6rd6s
elbiral6sdt a tisztelt Aikotm6nybir6-
s6g valamely alkalommal elv6gezte,
6s a javasolt k6rd6st nlpszavazilsra
bocs6t6sra alkalmasnak taldlta, akkor
a kerd6snek fjb6li felvet6se eset6n, a
tisztelt Alkotmdnybir6sig 6rje be an-
nak a vizsg6latixal,hogy ak6t id6pont
kOzdtt v*Itozott-e a Mag5rar Koztdrsa-
sag alkotmdnya, illetve v6lt-e a Ma-
gyat Kdztfrsas6g olyan nemzetkozi
egyezm6ny r6szes6v6, ami 6rinten6 a
nfpszavazdsra bocs6tand6 k6rd6st.
Amennyiben e k6t eset egyike sem 6ill-
na fenn, a tisztelt Alkotm6nybir6s6g
legyen hf az adott k6rd6sben hozott
kordbbi dont6s6hez.

Erre a megold6sra kOtelezi megit6-
l6siink szerint a tisztelt Alkotm6nybi
rosagot a jogbiztons6g elve, valamint
az Alkotmdnybir6s6gr6l sz6l6 1989.
6vi XXXfi. tow6ny 27.5-a, amely ki-
mondja, hory az Alkotm6nybir6s6g
l:atir ozatas megfellebbezheteilenek
6s mindenkire kcitelez6ek. Ez a torv6-
nyi t6ny6l16s kizd.rja annak lehet6s6-
g6t, hogy a tisztelt Alkotmdnybir6s6g
eryazon k6rd6sben - csupdn v6)toz6
szem6lyi osszet6tele vagy tagjai v6le-
kedese ok6n - egym6snak ellentmon-
d6 hat {rozatokat hozzon.

Bizunk benne, hogly k6r6srink 6s ja-
vaslatunk meghallgat6sra tal6l.

Egyben rem6ljrik, hogy a tisztelt
Alkotm6nybir6s69 halad6ktalanul,
saj6t kezdem6nyez6s6re hozott ha-
tlrozatban kimondja, hogy Magyar
Kdztarsas6g srilyos, tizennyolc 6ve
folyamatosan elkovetett alkotm6-
nyos mulaszt6sban van. arra kOtelezi
az Arszdgryfl6st, hogy halad6ktala-
nul hozza meg az Alkotmdnybir6s6g
ugyrendjer6l sz6l6 torv6nyt - rigy,
ahogyan azt a kdtbarmados 1989.
evi XXXII. tOrvdny 29.$-a elrendeli.
Mindaddig pedig, amig az Otszftggyii-
l6s a felsz6lit6snak eleget nem tesz, a
tisztelt Alkotm6nybir6s6g friggessze
fel mindennemfi ugyek tiltgyalisitt,
fgy ahogyan onsz6nt6b6l tette azt
egy 6wel ezelott, amikor a m6.sodik,
6l1ampolg6rs5.gi n6pszavaz6si k6rd6s
ttugyaltstft - d0nt6s6t az Orszdggyij,-
l6sre val6 vS.rakoz6ssa-l indokolva -
felfirggesztette.

Tekintettel a torv6nyben szavatolt
jogall6s6ra - hatirozatainak meefel-
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lebbezhetetlens6ge 6s mindenkire
val6 kdtelez6 volta - a tisztelt AI-
kotm6nybir6s6g a Magyar Kbztdr-
sas6gnak azon int,6zm6nye, amelyik
egyetlen hatdrozatdban 6s 6let6nek
egyetlen pillanat6ban sem mrikodhet
torv6nylelenill.

V6gezettil k6rdezzuk:
Addig is, amig a tisztelt Alkot-

m6nybir6s6g ezt a srilyos, folyama-
tosan elkovetett alkotmdnys6rt6

mulaszt6.st megallapit6 batfrozatf*
meghozza,6s amig az Orszitggytills
a felsz6lit6snak eleget nem tesz, nem
kellene a tisztelt AlkotmS.nybir6s6g
hat1rozatul az alibbi szOvegez6sri
preambulummal kezdeni?

Az Alkotm6nybir6s6g, amely 1989-
es megalakul6.sa 6ta, alkotm6nyos
mulaszt6s eredm6nyek6nt, torv6ny-
telenul mfkodik, 6s amelynek kdvet-
kezesk6ppen, de jure minden hatdro-

zata semmis - a Magyar Kdzt6rsas6g
nev6ben meghozta a kovetkez6 hat6-
tozaLot'.

M6r csak az6rt is szuks6g lenne
erre, nehogy a magyar dllampolgdrok
ujabb, ryurcs6nyi l6pt6kri f6tret6j6-
koztatSs itldozataiv 6 v6lj anak.

Budapest, 2008. december b.
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Andrds Imre rdgi6elnok Hompoth Zoltan kampd.ngfdnok a pettci6t oluassa fel
A Magyarok Vil6gszovets6ge Pest Megyei Szeryezete 2008. okt6ber 18-6n tartotta tisztirjit6 kozgyul6s6t.
A kozgytilds elfogadta Hompoth Zoltdnnak, az MVSZ Pest Megyei Szervezete elndk6nek beszdmol6j6t, majd megvdlasztotta rij tisztikarat.
A Magyarck Vil6gszovets6ge Pest Megyei Szervezet6nek elnoke rijb6l Hompoth Zoltilnlett, elnokhelyettess6 Srlndorffy Ott6t v6lasztottdk.
Az Elnokseg tagiai: Bodn6r J6zs€f, Dr. Bucsy L6szl6, Lriszl6 Gdbor, Pilsztor Imr6n6, Pint6rn6 Reubl Ter6z. P6ttag: Ugrin Andr6s.
Budapest, 2008. november 5. MVSZ Sajt6szolgdtat
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