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Összefoglaló
a VDSZ népszavazással, népi kezdeményezéssel összefüggő szervezési és

egyéb feladatokról

Az aláírásgyűjtési ívek hitelesítése esetén leghamarabb 2010. november 13-án lehetne
megkezdeni az aláírásgyűjtéseket – ez egy elméleti időpont tekintettel arra, hogy az
Alkotmánybíróságnál ismereteink szerint megtámadták a kezdeményezéseinket – amelynek a
valószínűsége igen csekély.

Népszavazás
A kötelező országos népszavazás elrendeléséhez az aláírásgyűjtő ív OVB által hitelesített
példányának átvételét követő naptól számított 4 hónap áll rendelkezésre, hogy minimálisan
szükséges 200.000 érvényes aláírást összegyűjtsük.

Ha a szükséges 200.000 aláírás nem, de 100.000 aláírás összegyűjtése megtörténik a 4 hónap
alatt, fakultatív országos népszavazásra van lehetőség. Ebben az esetben az OVB
megkeresésére az országgyűlés 30 napon belül kitűzheti az országos népszavazást. 200.000
támogató aláírás esetén szintén az OVB megkeresésére az országgyűlés 15 napon belül
köteles kitűzni az országos népszavazás időpontját.

Népi kezdeményezés
Az aláírások összegyűjtésére az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő naptól számított 2
hónapnyi idő áll rendelkezésre a népi kezdeményezés esetén. Az érvényes népi
kezdeményezéshez 50.000 támogató aláírás szükséges.

- Az OVB egy aláírásgyűjtő ívet lát el hitelesítési záradékkal, és az erről készül
másolatokkal lehet gyűjteni az aláírásokat.

- A kérdésnek minden aláírásgyűjtő íven szerepelnie kell. Az aláírásgyűjtő íven szerepel az
aláírás, olvasható vezetéknév és utónév, a lakcím és a személyi azonosító, valamint az
aláírást gyűjtő aláírása.

- Aláírásgyűjtésre előírt 4 hónapnyi idő eltelte után benyújtott aláírások érvénytelenek,
azokat az OVB nem is ellenőrzi.

- Csak választópolgároktól lehet aláírást gyűjteni.

1. Szervezés: A VDSZ országos szinten általános lefedettséggel rendelkezik, viszont
konkrétságában, egyes megyékben, településeken ez nem mondható el. Az eddigi
visszajelzések alapján nagy érdeklődés övezi a beadványainkat elsősorban egyéni érdek
alapon, de nem elhanyagolható a szolidáris megkeresés sem. Elhanyagolható, de nem
hagyható figyelmen kívül az ellenzők szűk tábora sem.
Ezen alapvetésekből kiindulva:
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 térképet kell készíteni a VDSZ tagszervezeteinek földrajzi elhelyezkedéséről,
 ütemtervet kell készíteni a tervezett aláírásgyűjtések helyszínére és időpontjaira

vonatkozóan,
 a lefedetlen területeket hozzá kell rendelni a legközelebbi érdekcsoportunkhoz,
 meg kell keresni az országos konföderációkat a csatlakozás és a konkrét ügyekben,
 meg kell keresni valamennyi ágazati szakszervezeti szövetséget csatlakozás és a

konkrét ügyekben,
 a VDSZ tagszervezetei részére országos titkári értekezletet kell összehívni a területi

feladat-meghatározások céljából,
 az aláírás-gyűjtő kolléganők, kollégák részére „felkészítést” kell tartani a lebonyolítás

technikai és egyéb kérdéseit illetően,
 a népi kezdeményezés és a népszavazás aláírásgyűjtő íveit párhuzamosan kell kezelni, a

népi kezdeményezés aláírásgyűjtését nem kell leállítani a szükséges szám elérésekor,

2. Kampány
 ki kell jelölni a kampány elsőszámú vezetőjét, – praktikusan a VDSZ vezető

tisztségviselője legyen,
 meg kell határozni a sajtókapcsolat-tartókat,
 egységes arculatot kell adni a különböző helyszíneken történő megjelenés

vonatkozásában,
 kampánytervet kell készíteni az aláírásgyűjtés teljes időtartamára,
 meg kall határozni az aláírásgyűjtések minimális és elérhető kereteit,
 nyomdai és egyéb módon készített szóróanyagokat, valamint apró, a célra emlékeztető

reklám anyagokat kell készíteni,

3. Technika
 az aláírásgyűjtésben résztvevő aktivistákat egységes „csomag”-gal kell ellátni, amely az

alábbiakat tartalmazza: hitelesített aláírásgyűjtő ívek, tollak, kampány anyagok, sátor,
kempingasztal, egyen póló, esetleg dzseki,

 az aláírásgyűjtő helyek települési önkormányzataitól – amennyiben szükséges – be kell
szerezni a területhasználati engedélyeket, az illetéke rendőri szervek felé be kell jelenteni
az eseményt,

 meg kell szervezni a „csomag”-ok aktivistákhoz történő eljuttatását, az aláírt ívek
gyűjtését és biztonságos elhelyezését.

Az Alkotmánybíróság döntésének kihirdetését, a hitelesített aláírásgyűjtő ívek átvételét
követően azonnal el kell kezdeni a fentiek bonyolítását.

Budapest, 2010. október 5.
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