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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 87. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottsága az alábbi országgyűlési határozati javaslatot terjeszti elő :

Az Országgyűlés
. . . ./2008. ( . . . .) OGY határozata

országos népszavazás elrendelésér ől

Az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrő l szóló 1998 . évi III .
törvény rendelkezései szerint megtárgyalta Albert Zsolt és Albert Zsoltné által benyújtot t
országos népszavazási kezdeményezést, és arról a 2008 . május 9-i ülésén a következ ők szerint
döntött :

Az Országgyű lés az „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenk i
által kötelez ően választandó üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítást?”
kérdésben az országos ügydöntő népszavazást elrendeli .

Az országos ügydöntő népszavazás költségvetésére – az egy naptári napon szavazásra
bocsátott kérdések számától függetlenül – 3,7 milliárd forint fordítható .



INDOKOLÁS

Az Országos Választási Bizottság elnöke az országos népszavazásról és nép i
kezdeményezésr ő l szóló 1998 . évi III . törvény 4 . § (3) bekezdése alapján arról tájékoztatta az
Országgyűlést, hogy Albert Zsolt és Albert Zsoltné „Egyetért-e Ön azzal, hog y
Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelez ően választandó üzleti alapon
működő több biztosítós egészségbiztosítást?” kérdésben országos népszavazás i
kezdeményezést nyújtott be . A benyújtott aláírások ellenőrzésének eredményeként az
Országos Választási Bizottság 188/2008 . (V. 19.) OVB határozatával megállapította, hogy a z
érvényes aláírások száma meghaladja az Alkotmány 28/C . § (2) bekezdésében az országos
népszavazási kezdeményezés érvényességéhez megkívánt mennyiséget, így a népszavazás t
kötelezően el kell rendelni, az eredményes népszavazás alapján hozott döntés a z
Országgyűlésre kötelező .

Az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrő l szóló 1998 .
évi III. törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott 15 napos határidőn belül a
kezdeményezést megtárgyalta és az országos ügydönt ő népszavazást jelen határozatával
elrendeli . Az országgyűlési határozat tartalmazza az országos ügydöntő népszavazás
költségvetését is függetlenül attól, hogy egy naptári napon hány szavazásra bocsátott
kérdésben kerül sor népszavazás kiírására .

Budapest, 2008 . június 9 .

Dr. Csiha Judit
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