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MELLÉKLET 
 
Városligeti Építési Szabályzat módosítása – Városligetre vonatkozó népszavazási kérdés hitelesítésének kúriai elutasítása 
 
1.) 
A Kúria megtagadta a Városliget beépítésére vonatkozó  
„Egyetért-e azzal, hogy a városligeti építési szabályzat ne tegye lehetővé új múzeumi épületek építését a Városligetben?” népsza-
vazási kérdés hitelesítését. 
A Kúria határozatában szó szerint ez áll: 
"...amennyiben a népszavazás eredményeként a Városligetben nem épülhetne új múzeum, úgy nem az Nsztv. 32. § (1) bekezdése 
szerinti, a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben születne döntés, hanem – a 2013. évi CCXLII. törvényre tekintettel – az 
Országgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben. Érvényes és eredményes népszavazás esetén ugyanis nem a fővárosi közgyűlés által 
meghatározott cél lehetetlenülne el, hanem az Országgyűlés által meghatározott cél hiúsulna meg: megakadályozná az új nemzeti 
közgyűjteményi épületegyüttest is magába foglaló Liget Budapest projekt magvalósítását. A népszavazás eredményeként Budapest 
Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a már megalkotott a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII.15.) önkor-
mányzati rendeletét olyan tartalommal kellene módosítani, amely a 2013. évi CCXLII. törvénnyel ellentétbe kerülne. Ezt pedig az 
Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése tiltja. 
 
Mindezen törvényi szabályozási környezetet figyelembe véve nem csak a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik annak eldönté-
se, hogy a Városligetben épül-e új múzeum, mivel egy nemleges döntés az Országgyűlés hatáskörét vonná el: egy ilyen döntés a 
Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény burkolt módosítását eredményezné.“ 
A határozat teljes szövege: 
http://www.lb.hu/hu/nepszavugy/knkiv3814220157-szamu-hatarozat 
 
2.) 
A hivatkozott 2013. évi CCXLII. törvény hivatalos szövege (ld. 86308-86311. old): 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13218.pdf 
 
3.) 
Megállapítható, hogy törvény szövegében nincs benne az, amire a Kúria határozata hivatkozik, hogy a cél „az új nemzeti 
közgyűjteményi épületegyüttest is magába foglaló Liget Budapest projekt magvalósítása".  
A törvényben ténylegesen megfogalmazott cél „a Városliget megújítása és fejlesztése“ már a címben is szerepel, de „a Liget Bu-
dapest projekt magvalósításá“-ról nincs szó a magában a törvényben. 
 
Ahol viszont erről valóban szó van, az Papcsák Ferenc ogy. képviselő (és Zuglói polgármester) törvényjavaslatának (T/13219, 
amihez csatlakoztak Vas Imre és Lipők Sándor ogy. képviselők) indokolása.  
De ez sem célként, hanem a Városliget megújítását – mint célt – szolgáló eszközként beszél a Liget Budapest projektről: 
"Ezt а célt szolgálja az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttest is magába foglaló Liget Budapest projekt megvalósítása, amely-
nek előfeltétele а jelenleg osztatlan állami és önkormányzati tulajdonban lévő telekingatlan állami vagyonkezelésbe vétele, amely 
lehetőséget teremt а Városliget megújításának és fejlesztésének leginkább hatékony megvalósítására." 
http://www.parlament.hu/irom39/13219/13219.pdf 
 
 
4.) 
Az is írja a Kúria a határozatában, hogy: 
"...nem csak a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a Városligetben épül-e új múzeum, mivel egy 
nemleges döntés az Országgyűlés hatáskörét vonná el: egy ilyen döntés a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013.  
évi CCXLII. törvény burkolt módosítását eredményezné.“ 
Emiatt tehát – mondja a Kúria – elutasítandó a népszavazási kérdés hitelesítése. 
 
5.) 
Van azonban valami, ami e tárgyban 
- már „el is vonta az Országgyűlés hatáskörét“ 
- már „eredményezte is a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény burkolt módosítását.“ 
 
Ez a valami egy 2015. decemberi kormányhatározat: 
„A Kormány 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozata a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről“ 
A kormányhatározat teljes szövege (ld. 23188-23190. old): 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15187.pdf 
 
Ezzel a kormányhatározattal kivettek 2 múzeumépületet a Liget Budapest projektből, egy harmadikat máshová helyeztek és 
teljesen új elemként beletettek a projektbe egy színházépületet. 
 
6.) 
Az történik tehát, hogy amit – törvényre hivatkozva – nem enged megvalósítani a Kúria egy népszavazás által, az minden 
jogi ellenvetés nélkül megvalósul egy kormányhatározat által. A főváros nem egy törvény alapján, hanem egy kormányha-
tározat alapján most módosítja a Városligeti Építési Szabályzatot. 


