
Eurovelo 6 Véleménynyilvánító voksolás eredmények és ellenőrzési lehetőségek 

 

2020. Február 17. és március 2. között véleménynyilvánító szavazás zajlott Szentendrén az EuroVelo 6 
nemzetközi kerékpárúthoz tervezett, Szentendrét a Szentendrei-szigettel összekötő hídról. A szavazáson 
a 18 év feletti, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező helyi lakosok vehettek részt. 

A véleménynyilvánító szavazás 2020. február 17. 8 órától 2020. március 2. 19 óráig, előre megadott 
helyszíneken és időpontokban zajlott. Ez volt a város történetében az első – az önkormányzat hivatala 
közreműködésével – megtartott véleménynyilvánítás. 
A véleménynyilvánítás helyszínein a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati 
jogviszonnyal rendelkező köztisztviselő bonyolították le a szavazást. 
A leadott voksokat feldolgozó rendszert évek óta a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalnál 
alkalmazásban álló informatikusok fejlesztették. 
A rendszer semmilyen adatot nem tárolt külső szerveren.  
A rendszer úgy volt beállítva, hogy a voksolás befejezésekor, március 2-án lezárt. 
A szavazással összefüggő adatokhoz, csak a rendszer készítője és kezelője férhetett hozzá, senki más 
nem.  
A rendszer egy keretrendszerben gyűjtötte a voksokat, teljesen anonim módon. 
A szavazás kezdete és vége között csak a leadott voksok mennyiségét dokumentálták, míg a szavazati 
arányokba betekintést a rendszer nem tett lehetővé. Ilyen betekintésre a szavazás ideje alatt nem került 
sor. 
A rendszer senkinek a nevét nem tárolta. A lakcímkártyaigazolvány számát is csak a 
véleménynyilvánítás idejére dokumentálta, megakadályozva ezzel a többszöri voksolást. Ezt a szavazást 
követően megsemmisítettük, s erről jegyzőkönyvet vettünk fel. 
 
Szavazáson megjelentek száma: 2622 szavazat 

A leadott szavazatok megoszlása: 

1. A kerékpároshíd a Határcsárdánál legyen: 209 db szavazat  
2. A kerékpároshíd a Rév utcánál legyen: 519 db szavazat  
3. A kerékpároshíd s Pásztor révnél legyen: 169 db szavazat  
4. A kerékpároshíd a Belvárostól délre legyen: 1445 db szavazat  
5. Ne legyen kerékpároshíd: 280 db szavazat  

 

A véleménynyilvánító szavazás eredményét Szentendre város önkormányzati képviselője előzetes 
időpontegyeztetést követően megtekintheti és amennyiben szeretné, kikérheti a hivataltól a rendszer 
adatbázis mentéseit. Írásbeli kérelmet a jegyzo@szentendre.hu emailcímre küldjék. 
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