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1
Áttekintés

12 hónapon belül legalább egymillió aláírást kell gyűjteni legalább hét különböző tagállamból. A szervezőknek a 
kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számítva 6 hónap áll a rendelkezésükre, hogy eldöntsék, mikor indítják el 
a nyomtatott és/vagy online kitöltött támogató nyilatkozatok gyűjtésének egy évig tartó időszakát. Legkésőbb a 
választott időpontot megelőzően 10 munkanappal értesíteniük kell a Bizottságot erről a kezdőnapról. 

Azok az uniós polgárok (valamelyik uniós tagország állampolgárai) írhatnak alá támogató nyilatkozatot, akik 
betöltötték az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort (ez Ausztria, Málta és Görögország 
kivételével 18 év). Az egyes tagországok azonban dönthetnek úgy, hogy az aláírókra vonatkozó korhatárt 16 évre 
csökkentik. Erről a döntésükről tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

A támogató nyilatkozatok formanyomtatványai

A szervezőknek a támogató nyilatkozatok gyűjtéséhez egyedi 
formanyomtatványokat kell használniuk, amelyek megfelelnek az 
európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet III. mellékletében 
szereplő mintáknak, valamint tartalmazzák a javasolt kezdeményezéssel 
kapcsolatban szükséges összes információt. A formanyomtatványon 
szereplő információknak meg kell egyezniük azokkal az információkkal, 
melyek a javasolt kezdeményezéssel kapcsolatban az európai polgári 
kezdeményezés hivatalos nyilvántartásának honlapján vannak közzétéve. 
Ha a kezdeményezést a Bizottság részlegesen vette nyilvántartásba, a 
formanyomtatványon fel kell tüntetni, hogy a Bizottság nyilvántartásba 
vételi határozata alapján a kezdeményezés mely része lett nyilvántartásba 
véve.

A szervezők bármely tagországban és az EU bármely hivatalos nyelvén 
gyűjthetnek nyilatkozatokat.

Adatszolgáltatási 
követelmények 

A kezdeményezések támogatóinak meg kell 
adniuk egyes személyes adataikat a támogató 
nyilatkozat formanyomtatványán. 

https://europa.eu/citizens-initiative/data-requirements_hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788&from=hu.com
https://europa.eu/citizens-initiative/_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/_hu
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Minden aláírónak meg kell adnia a következő információkat: állampolgárság, 
az utónév teljes formában és a családi név, valamint a tagállamtól függően: 

• full postal address and date of birth (Part A of Annex III)

vagy

• személyazonosító szám / személyazonosító okmány száma és a 
személyazonosító szám/okmány típusa (III. melléklet B. része).

Lakóhelyétől függetlenül minden uniós polgár aláírhat kezdeményezéseket.

Ezek az adatszolgáltatási követelmények megnehezíthetik a támogató 
nyilatkozatok gyűjtését. Szervezőként ne feledkezzen meg a következőkről:

1. Készítse fel alaposan azokat, akik segítenek Önnek támogató 
nyilatkozatokat gyűjteni. Gondoskodjon róla, hogy ismerjék az 
összes szabályt és követelményt – a tekintetben is, hogy egy aláírás 
mikor tekinthető érvényesnek.

2. Mindenképp gyűjtsön össze több mint egymillió aláírást, mert 
előfordulhat, hogy egy részüket érvénytelennek minősítik. Érdemes 
például 10%-kal túllépni az előírt küszöbértéket.

Bár az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet értelmében 
a szervezőknek és a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságoknak 
gondoskodniuk kell az adatvédelmi követelmények maradéktalan 
teljesüléséről, vegye figyelembe, hogy egyes országokban az aláírók esetleg 
nem szívesen adják meg az összes szükséges személyes adatot, mert 
aggódnak amiatt, hogy adataikkal visszaélnek, vagy akár azokat értékesítik.

Ezért a támogató nyilatkozatok gyűjtése során:

1. hívja fel a kezdeményezés iránt érdeklődők figyelmét, hogy 
személyes adataik védelmét minden közreműködő fél nagyon 
komolyan veszi – magyarázza el nekik például az adatvédelmi 
szabályokat, és közölje velük, hogy az online gyűjtési rendszernek 
nagyon szigorú biztonsági követelményeknek kell megfelelnie;

2. hozza az aláírók tudomására, hogy nagyon fontos hiánytalanul 
kitölteni a formanyomtatványt, ha ugyanis nem adnak meg 
bizonyos adatokat, a támogató nyilatkozatuk nem lesz elfogadható.

Bővebben az adatvédelemről

Figyelem!
• Egy adott kezdeményezés 

támogató nyilatkozatát bármely 
személy csak egyszer írhatja alá.

• A szervezőknek a gyűjtési 
időszakban legalább kéthavonta 
tájékoztatniuk kell a Bizottságot 
az egyes tagállamokban 
összegyűjtött támogató 
nyilatkozatok számáról, a 
gyűjtési időszak vége után 
legkésőbb 3 hónappal pedig 
közölniük kell a Bizottsággal 
az aláírások végleges számát a 
nyilvántartásban való közzététel 
céljából.

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_hu
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2
Aláírások gyűjtése papíron

A szervezőknek tanácsos nemcsak az interneten, hanem nyomtatott formában is gyűjteniük aláírásokat. Egyes 
kezdeményezések szervezői jelentős támogatói körre tettek szert személyes kampány révén.

Jóllehet hatékonyabb módszer online gyűjteni az aláírásokat, bizonyos aláírókat esetleg csak személyes 
kapcsolatteremtés révén, rendezvényeken, konferenciákon vagy a kezdeményezés céljait támogató szervezetek 
környezetében lehet elérni.

Íme, néhány tanács a papíron történő aláírásgyűjtéshez:

A megfelelő formanyomtatvány használata

Attól függően, hogy az aláírók mely ország állampolgárai, más és más formanyomtatványt kell használni (az erre 
vonatkozó követelmény tagállamonként különbözik). Kétféleképpen járhat el: 1) Használja közvetlenül a rendelet 
III. mellékletének A. vagy B. részében található formanyomtatványokat, és töltse ki őket, mielőtt megkezdi az 
aláírásgyűjtést; 2) Használja az országspecifikus formanyomtatványokat, melyek az európai polgári kezdeményezés 
webhelyén, a szervezők saját felhasználói fiókjában találhatók. Letöltheti az előre kitöltött formanyomtatványokat az 
ország és a nyelv előzetes kiválasztásával, így biztos lehet abban, hogy a helyes formanyomtatványt használja (a III. 
melléklet A. vagy B. része).

A fent ismertetett két megoldás közül a másodikat javasoljuk, mert az előre kitöltött 
formanyomtatványból Ön megtudhatja, hogy az adott országban a kezdeményezés 
támogatóinak mely típusú adatokat kell megadniuk. 

Mindegyik formanyomtatványon szerepel, hogy melyik tagállam fogja 
ellenőrizni azt. Ne feledje: minden aláíró csak az állampolgársága 
szerinti tagállam formanyomtatványát használhatja a kezdeményezés 
támogatására! 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788&from=hu.com
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788&from=hu.com
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Saját, útmutatóval ellátott formanyomtatványok 
készítése

A papíralapú formanyomtatványok kitöltése során sok a hibalehetőség, 
ezért hasznos lehet útmutatóval ellátni a formanyomtatványt. Így csökken 
az esélye annak, hogy az aláírók hiányosan töltik ki a támogató nyilatkozatot, 
és így az érvénytelen lesz. 

Például a lap mindkét oldalára nyomtatva, a formanyomtatvány hátoldalán 
röviden összefoglalhatja, miről szól a kezdeményezés, beilleszthet kitöltési 
útmutatót, valamint feltüntetheti azt a címet, ahova az aláírt nyilatkozatot 
kell küldeni.

Három tipp érvénytelen támogató nyilatkozat 
benyújtásának elkerülésére

A szervezőknek elsősorban a következő három dologra kell odafigyelniük 
annak érdekében, hogy a formanyomtatvány érvényes legyen: 

• a formanyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni,

• az aláíróknak a formanyomtatvány valamennyi oszlopát ki kell 
tölteniük; 

• a hibák elkerülése érdekében fontos egyértelműen jelezni, hogy 
hányan tölthetnek ki egy formanyomtatványt.

Tippek 
A rendezvények kiváló 
lehetőséget kínálhatnak támogató 
nyilatkozatok gyűjtésére. Íme, 
néhány tanács arra, hogyan tudja 
a lehető legtöbb papíralapú 
támogató nyilatkozatot 
összegyűjteni egy-egy 
kampánycélú esemény alkalmával:
• Jelöljön ki egy helyet az esemény 

helyszínén, ahol a szervezői 
csoport tagjai elmagyarázhatják 
az érdeklődőknek, hogyan kell 
helyesen kitölteni a papíralapú 
formanyomtatványt.

• Nyomtasson ki egy A3-as 
méretű posztert, amelyen 
fel tudja hívni a polgárok 
figyelmét a kezdeményezésre, 
és egy szintén A3-as formátumú 
formanyomtatvány-mintát, mely 
szemlélteti, hogyan kell kitölteni 
azt.

• Gondoskodjon egy, a kitöltött 
formanyomtatványok tárolására 
szolgáló biztonságos helyről (pl. 
széfről).

• Nyomtasson képeslapokat vagy 
névjegykártyákat azoknak, akik 
érdeklődést mutatnak ugyan, 
de egy későbbi időpontban 
vagy online írnák alá a 
kezdeményezést.
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Aláírások gyűjtése online

A támogató nyilatkozatok gyűjtése elsősorban az interneten történik. A kezdeményezés sikere szempontjából 
alapvetően fontos az online gyűjtés.

Azoknak a szervezőknek, akik online kívánnak támogató nyilatkozatokat gyűjteni, a honlapjukon keresztül elérhető 
online gyűjtési rendszerrel kell rendelkezniük.

Ön használhatja a Bizottság a) ingyenes központi online gyűjtési rendszerét, vagy létrehozhatja b) saját online 
gyűjtési rendszerét, mely az Ön által választott szoftveren alapul. 

a) A Bizottság központi online gyűjtési rendszerének használata a következő előnyöket biztosítja Önnek:

1. a rendszer akadálymentesített, ingyenesen használható;

2. az adatokat közvetlenül a Bizottság szerverein gyűjti és tárolja;

3. módot nyújt az elektronikus levelezésre azokkal a támogatókkal, akik megadták e célból az e-mail-címüket;

4. műszaki támogatást és képzést nyújt;

5. lehetővé teszi a nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatok szkennelt változatának feltöltését 
(opcionális);

6. nem igényel hitelesítési eljárást.

Figyelem: a rendszer tartalmaz néhány testreszabási opciót (pl. logó, háttérszín, közösségi oldalakra mutató linkek 
stb.), további funkciókkal azonban nem bővíthető.

b) A szervezők dönthetnek úgy, hogy egyedi online gyűjtési rendszert hoznak 
létre magánszolgáltató által biztosított szoftverrel és tárhellyel, ami nagyobb 
rugalmasságot nyújthat a számukra (az előkészítésre rendelkezésre álló 
idő és a kiegészítő funkciók tekintetében), de nagyobb humán, illetve 
pénzügyi ráfordítást igényel. Több erőfeszítésre van szükség a biztonság 
és a rendeletnek való megfelelés garantálásához, a hitelesítési 
eljárás pedig időbe telhet, és kihívást jelenthet. Az egyedi online 
gyűjtési rendszernek meg kell felelnie a polgári kezdeményezésről 
szóló rendelet 11. cikkében előírt átfogó biztonsági és műszaki 
követelményeknek és az (EU) 2019/1799 bizottsági végrehajtási 
rendeletben foglalt részletes technikai előírásoknak. 

Ezek a követelmények elsősorban annak biztosítására szolgálnak, 
hogy a szervezők az adatokat biztonságosan gyűjtsék és tárolják a 
rendszerükben.

https://europa.eu/citizens-initiative/online-collection-system_hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0788&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0788&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799&qid=1581609728936&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799&qid=1581609728936&from=HU
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Miután kiépült az egyedi online gyűjtési rendszer, a szervezőknek be 
kell szerezniük a hatáskörrel rendelkező hatóság igazolását a rendszer 
megfelelőségéről abban az EU-országban, ahol az adatokat tárolni 
fogják. Gondoskodniuk kell arról, hogy az egyedi online gyűjtési rendszer 
rendelkezzen a megfelelő biztonsági és műszaki jellemzőkkel a gyűjtés teljes 
időtartama alatt. Az erre vonatkozó követelmények a következők:

• csak természetes személyek írhatnak alá támogató nyilatkozatot;

• a kezdeményezésről közölt információknak meg kell felelniük a 
nyilvántartásban közzétett információknak;

• az aláíróktól gyűjtött adatoknak meg kell felelniük a rendelet III. 
mellékletének;

• az aláírók által megadott adatokat biztonságos módon kell gyűjteni 
és tárolni.

A szervezőknek továbbá megfelelő és hatékony műszaki és szervezési 
intézkedéseket kell hozniuk a hálózati és információs rendszerek biztonságát 
fenyegető kockázatok kezelésére, melynek részét képezi egy biztonsági 
tisztviselő kinevezése, kockázatkezelési folyamat végrehajtása, az adatok 
titkosítása stb.

A részletes technikai előírásokat az egyedi online gyűjtési rendszerekre 
vonatkozó technikai előírásoknak az európai polgári kezdeményezésről szóló 
(EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő 
megállapításáról szóló, 2019. október 22-i (EU) 2019/1799 végrehajtási 
rendelet tartalmazza.

Ha az egyedi online gyűjtési rendszer teljesíti mindezeket a 
követelményeket, a hatáskörrel rendelkező hatóság a kéréstől számított egy 
hónapon belül kiállítja a VI. melléklet szerinti igazolást.

Az egyedi online gyűjtési rendszer kiépítésének három 
lépése:
1. Válassza ki a magánszolgáltató által biztosított szoftvert. 
2. Válasszon egy tárhelyszolgáltatót. Az adatokat valamelyik EU-tagállam területén kell tárolni.
3. Szerezze be a hatáskörrel rendelkező hatóság igazolását az online gyűjtési rendszer megfelelőségéről abban a tagállamban, 

ahol az adatokat tárolni fogják.
Fontos! Felhívjuk figyelmét, hogy csak a 2022. december 31-ig nyilvántartásba vett kezdeményezések esetében 
van lehetőség egyéni online gyűjtési rendszer létrehozására és aláírások gyűjtésére ezen a rendszeren keresztül.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799&qid=1581609728936&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799&qid=1581609728936&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799&qid=1581609728936&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799&qid=1581609728936&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799&qid=1581609728936&from=HU
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Az egyedi online gyűjtési rendszer megfelelőségének igazolása előtt 
azonban szervezőként nyilvántartásba kell vetetnie a kezdeményezését 
a Bizottsággal. Ezt követően kell beszereznie az igazolást a hatáskörrel 
rendelkező tagállami hatóságtól, még mielőtt megkezdené az aláírások 
online gyűjtését.

A tagállami hatóságoknak egy hónapon belül ki kell állítaniuk az igazolást. Az 
igazolási eljárás tagállamonként eltérhet, és függ az alkalmazott szoftvertől 
és a tárhelyszolgáltatótól is. Az igazolási eljárás keretében sor kerülhet a 
biztonsági rések ellenőrzésére és/vagy behatolási tesztekre, sőt szükség 
esetén helyszíni ellenőrzésekre is. 

Az igazolás kérelmezésekor a szervezőknek megfelelő dokumentációt 
kell benyújtaniuk a hatáskörrel rendelkező hatóságnak. Jóllehet a gyűjtési 
rendszerekkel szemben támasztott követelmények EU-szerte egységesek, 
a tagállamok szabadon dönthetnek arról, miképp ellenőrzik a rendszerek 
megfelelőségét. 

Ne feledje: a beszerzett megfelelőségi igazolást közzé kell tenni a 
kezdeményezése honlapján.

---
A közzétett információk független forrásból származnak, és nem tekinthetők az Európai Bizottság, 
vagy bármely más uniós vagy tagállami intézmény véleményének. A Bizottság nem vonható 
felelősségre az oldalon található információk semminemű felhasználásáért.

https://europa.eu/citizens-initiative/authorities-certification-individual-online-collection-systems_hu
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