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Mint a Főváros Választási Iroda vezetője, dr. Jánossy András Péter által benyújtott fővárosi szintű helyi 

népszavazási kezdeményezés tárgyában meghoztam a következő  

határozatot: 

A Fővárosi Választási Iroda vezetőjeként az 

„Óhajtja-e Ön, hogy a Fővárosi Közgyűlés rendeletet hozzon arról, hogy a következő egy évben a Duna 

Budapest római-parti szakaszán a parti sávban árvízvédelmi létesítmény építésének előkészületei nem 

végezhetők?” 

kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet 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. Jánossy András Péter személyesen eljárva (a továbbiakban: Szervező) 2018. április 20-án 16:25 órakor 

kérte az általa benyújtott helyi népszavazási aláírásgyűjtő ívet hitelesíteni. 

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. 

Az Nsztv., választási iroda vezetője által vizsgálandó 38. § (1) bekezdés d) pontja szerint a kérdés benyújtását 

követően nem nyújtható be azonos tárgyú kérdés az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezésre álló 

határidő eredménytelen elteltéig.  
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Az Nsztv. 38. § (3) bekezdése szerint két kérdés abban az esetben tekintendő azonos tárgyúnak, ha azok - 

akár részben - azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának a képviselő-testületre. 

A Fővárosi Választási Bizottság 3/2018. (III. 22.) FVB számú határozatával hitelesítette dr. Czirmes Györgyné 

által fővárosi szintű helyi népszavazásra feltenni kívánt „AKARJA E, HOGY A DUNA BUDAPEST RÓMAI PARTI 

SZAKASZÁN A PARTI SÁVBAN MOBIL ÁRVÍZVÉDELMI GÁT ÉPÜLJÖN?” kérdést. A határozat 2018. április 6-án jogerőre 

emelkedett. A Fővárosi Választási Iroda vezetője pedig 20018. április 11-én hitelesítési záradékkal látta el az 

aláírásgyűjtő ívet. Az Nsztv. 47. § (1) bekezdése szerint az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítési 

záradékkal történő ellátását követő harminc napon belül, egy alkalommal nyújthatók be a kezdeményezés 

aláírásgyűjtő ívei az aláírások ellenőrzése céljából. Következésképpen dr. Czirmes Györgyné általi 

kezdeményezés aláírásgyűjtő ívei 2018. május 11-én 16 óráig nyújthatók be. 

Noha jelen kezdeményezés egy önkormányzati rendelet megalkotására irányul, egy ilyen rendelet 

megalkotásával éppen abban a tárgyban foglalna állást a döntéshozó Fővárosi Önkormányzat, amelyben a 

fent ismertetett korábbi helyi népszavazási kezdeményezés is a döntését akarja kezdeményezni – jelesül, 

hogy a Duna római-parti szakaszán a parti sávban épüljön-e árvízvédelmi létesítmény. Vagyis a két kérdés 

azonos tárgyúnak tekintendő. 

A fentiekből következően, tekintettel arra, hogy az Nsztv. 38. § (1) bekezdésében rögzített, un. benyújtási 

moratórium nem járt le, mint a Fővárosi Választási Iroda vezetője a kérdést elutasítom, azt nem terjesztem a 

Fővárosi Választási Bizottság elé. 

A határozat az Nsztv. 36. §-án, 38. § (1) bekezdés d) pontján, a (3) bekezdésén, a 40. §-án, a jogorvoslatról 

szóló tájékoztatás az Nsztv. 40. § (2) és (3) bekezdésén alapul. 

 

Budapest, 2018. április 25. 

 

Sárádi Kálmánné dr. s.k. 

a Fővárosi Választási Iroda 

vezetője 

 


