FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest Városház u. 9 -11.
Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855
A Fővárosi Választási Bizottság a

6/2017. (III. 7.) FVB számú határozatával
a Fekete-Győr András magánszemély (lakcím: 1053 Budapest, Vámház körút 8. 3. em. 13.; a
továbbiakban: Szervező) által kezdeményezett fővárosi szintű helyi népszavazási
kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában, három igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozta:
A Fővárosi Választási Bizottság 3/2016. (XII. 7.) FVB számú határozatával hitelesített
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi
nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?”
fővárosi szintű helyi népszavazási kezdeményezés támogatására gyűjtött, a Fővárosi
Választási Bizottság által ellenőrzött érvényes aláírások száma:
151.239.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított öt napon belül a
központi névjegyzékben szereplő választópolgár, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett
fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 Budapest V. kerület,
Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2017.
március 13-án (hétfő) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai
értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát
igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a
bírósági nyilvántartásba-vételi számát, valamint választása szerint telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás
A Fővárosi Választási Bizottság 3/2016. (XII. 7.) FVB számú határozatával hitelesítette FeketeGyőr András magánszemély (a továbbiakban: Szervező) 2016. december 2-án benyújtott
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári
olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?” fővárosi helyi
népszavazási kezdeményezés kérdését, mely határozat 2017. január 10-én jogerőre emelkedett.
Szervező a Fővárosi Választási Iroda vezetője által hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő
ív másolatain 2017. január 18. és 2017. február 17. között gyűjthette a támogató aláírásokat.
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Szervező 2017. február 17-én, a törvényes határidőn belül, a Fővárosi Választási Irodának
33.683 db aláírásgyűjtő ívet adott át, mely nyilatkozata szerint 266.151 támogató aláírást
tartalmazott.
A Fővárosi Választási Bizottság a Fővárosi Választási Iroda útján a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 48. § (1) bekezdése szerint
gondoskodott az aláírások ellenőrzéséről.
A Fővárosi Választási Bizottság 1/2017.02.01/Jkv. számú jegyzőkönyvi döntésével
meghatározta – a jogszabályi előírásokon túl – az ellenőrzés szempontjait.
Az Nsztv. 49. § (4) bekezdése szerint az aláírások tételes ellenőrzését addig kell folytatni, amíg
bizonyossá nem válik, hogy az érvényes aláírások száma a választópolgárok helyi népszavazási
kezdeményezéséhez szükséges számát eléri vagy alatta marad.
Az aláírások tételes ellenőrzésének eredménye:



feldolgozásra került 22.803 db aláírásgyűjtő ív,
ellenőrzésre került 172.672 aláírás, ebből
az érvényes aláírások száma: 151.239
az érvénytelen aláírások száma: 21.433
többes aláírások száma:
850
a választópolgár valamely adata hiányos vagy hiányzik:
446
a választópolgár aláírása nyilvánvalóan fénymásolat:
2
az aláírás nem arra a támogató választópolgárra vonatkozik, akinek
az adatai az ív ellenőrzött sorában szerepelnek:
5
az azonosítás eredménytelen a személyes adatok teljes
vagy jelentős eltérése miatt:
12.391
a választópolgárnak nem volt választójoga a záradékolás és az ívek
benyújtása közötti időpontban az érintett területen:
7.739

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.)
Főv. Kgy. rendelet 62/A. § értelmében a Fővárosi Közgyűlés köteles helyi népszavazást
elrendelni, ha azt a fővárosi választópolgárok legalább tíz százaléka kezdeményezi.
A központi névjegyzék vezetésének feladatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján ellátó Nemzeti Választási
Iroda tájékoztatása szerint helyi népszavazáson választójoggal rendelkező választópolgárok
száma Budapesten a kérdést hitelesítő határozat jogerőre emelkedésének napján, 2017. január
10-én 1 385 262 fő volt.
Az Nsztv. 50. § rendelkezése értelmében az aláírások ellenőrzésének eredményét a választási
bizottság határozatban állapítja meg.
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Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság az Nsztv. 50. §-ának megfelelően a
rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg az aláírások ellenőrzésének eredményét.
A határozat az Nsztv. 49. §-án, 50. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 56. § (1)
bekezdésén, a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-ának (1)—(4) bekezdésén
és 225. §-án alapul.
Budapest, 2017. március 7.

Dr. Temesi Istváns.k.
Fővárosi Választási Bizottság
elnök

