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dr. Cziirmes Györgyné 

1122 Budapest, Városmajor u. 7-9. I. emelet 1. 
 
Mint a Főváros Választási Iroda vezetője, dr. Czirmes Györgyné által benyújtott fővárosi szintű helyi 

népszavazási kezdeményezés tárgyában meghoztam a következő  

 

határozatot: 

 
A Fővárosi Választási Iroda vezetőjeként az 

 

„AKARJA E, HOGY A DUNA BUDAPEST RÓMAI PARTI SZAKASZÁN A PARTI SÁVBAN MOBIL 

ÁRVÍZÉVÉDELMI GÁT ÉPÜLJÖN?” 

 

kérdést elutasítom és azt nem terjesztem a Fővárosi Választási Bizottság elé. 

 

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, de a Szervező a kérdést ismételten benyújthatja. Az 

ismételten benyújtott kérdés hitelesítését a Fővárosi Választási Bizottság napirendjére kell tűzni. A 

Szervező a kérdést a Fővárosi Választási Iroda vezetője elutasító határozatának közlését követő 15 

napon belül nyújthatja be ismételten személyesen vagy postai úton (1052 Budapest, Városház u. 9-

11.). 

I n d o k o l á s 

Dr. Czirmes Györgyné (a továbbiakban: Szervező) postai úton küldött, 2018. február 8-án érkezett és 
ekkor iktatott küldeményében egy aláírásgyűjtő ívet jutatott el a Fővárosi Választási Bizottsághoz. A 
küldeményben az aláírásgyűjtő ív mellé csatolt iratban Szervező megadta lakcímét és személyi 
azonosítóját. Az aláírásgyűjtő íven az aláírásgyűjtő polgár adatait tartalmazó rovat dr. Czirmes 
Györgyné adataival – olvasható családi és utóneve, személyi azonosítója, saját kezű aláírása – 
kitöltésre került. 
 
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 40. § (1) bekezdése szerint 
ha a kezdeményezés a helyi népszavazás jogintézményének alkotmányos céljával és rendeltetésével 
nyilvánvalóan ellentétes, vagy nem felel meg a 35. §-ban, a 36. §-ban és a 38. § (1) és (2) 
bekezdésében foglalt feltételeknek, továbbá ha az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a jogszabályi 
feltételeknek, a helyi választási iroda vezetője a kérdést a benyújtásától számított öt napon belül 
határozattal elutasítja, és a kérdést nem terjeszti a helyi választási bizottság elé.  
 
Rögzítem, hogy a kezdeményezést támogató aláírások gyűjtését a kérdés hitelesítését követően, a 
hitelesített ív mintapéldányának másolatain lehet megkezdeni. A hitelesített aláírásgyűjtő ív szervező 
részére történő átadása után, a gyűjtés megkezdését megelőzően pedig rá kell vezetni az ívre az 
aláírások tényleges gyűjtőjének személyi adatait – olvasható családi és utónevét, személyi 
azonosítóját, saját kezű aláírását. 
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Következik ez egyfelől abból, hogy az aláírásgyűjtő személy adatainak feltüntetését előíró 
rendelkezés (Nsztv. 44. § (3) bekezdés) az Nsztv. „14. Aláírásgyűjtés” cím rendelkezései között került 
elhelyezésre. Másfelöl az észszerűség alapján sem várható el, hogy egyetlen személy, a 
kezdeményező maga, gyűjtse össze a szükséges számú aláírást. Ez egy fővárosi szintű helyi 
népszavazás esetén eleve kizártnak is tekinthető. 
 
Tekintettel arra, hogy az aláírásgyűjtő polgár adatait tartalmazó rovat csak az ív hitelesítését követően 
tölthető ki, ugyanakkor Szervező már a benyújtáskor kitöltötte azt a saját adataival, a Fővárosi 
Választási Iroda vezetőjeként a kérdést – arra való hivatkozással, hogy az aláírásgyűjtő ív nem felel 
meg a jogszabályi feltételeknek – elutasítom, és azt nem terjesztem a Fővárosi Választási Bizottság 
elé. 
 
Szükséges rámutatnom továbbá arra, hogy a benyújtott aláírásgyűjtő ívre kézírással rávezetett 
kérdés meglehetősen nehezen olvasható. A megfelelő számú aláírás összegyűjtéséhez a hitelestett 
aláírásgyűjtő ív mintapéldányáról igen nagy számú másolatot kell készíteni. S fennáll a veszélye, 
hogy a másolatok minőségének romlásával egyre nehezebben lesz olvasható a kérdés. Márpedig 
azon aláírások esetében, melyek. ilyen íveken kerülnek rögzítésre, felvetődik az érvénytelenség 
lehetősége. 
 
A határozat az Nsztv. 40. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 40. § (2) és (3) 
bekezdésén alapul. 
 
 
Budapest, 2018. február 13. 
 
 

 
 

Sárádi Kálmánné dr. s.k. 
a Fővárosi Választási Iroda 

vezetője 


