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JEGYZŐKÖNYV 

 

Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság 

2018. évi 9. üléséről 

 

 
Készült Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. 

március 23. napján 13
00

 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

(Budapest VIII. Baross u. 63-67.) I. em. 100-as hivatalos helyiségében megtartott 9. számú üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Dr. Galambos Károly tag 

dr. Tárnokiné Joó Ildikó tag 

Muháné Pál Enikő Judit tag 

Völgyi Péter - JOBBIK megbízott tag 

Őszi Éva – DK megbízott tag 

Molnár György - Együtt megbízott tag  

Botta Melinda – Munkáspárt megbízott tag 

 

A Budapest 06. sz OEVK Választási Iroda részéről jelen van: 

dr. Mészár Erika az OEVI vezető-helyettese 

dr. Bojsza Krisztina az OEVI tagja 

dr. Kiss Marietta az OEVI tagja 

 

Jegyzőkönyvvezető: 
Mátraházi Judit az OEVI tagja 

 

Egyéb megjelentek: - 

 

Távolmaradását bejelentette: Tárkányi Máté – LMP megbízott tag, Dr. Lóránth József - FIDESZ-

KDNP megbízott tag 

 

dr. Galambos Károly 

Megállapítja, hogy a Bizottság 9 tagja közül jelen van 7 fő, a Bizottság határozatképes. A Bizottság 

ülését 13.00-kor megnyitja. Elfogadásra javasolja az alábbi napirendet: 

 

1.  dr. M. Sz. A. által benyújtott kifogás elbírálása 

2. Egyebek 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendet. 

 

1. napirend: dr. M. Sz. A. által benyújtott kifogás elbírálása 

 

Dr. Mészár Erika 

Minden Bizottsági tag megkapta előzetesen a kifogást. A HVI megvizsgálta, hogy érdemi vizsgálatra 

alkalmas-e- Akkor nem alkalmas érdemi vizsgálatra a kifogás, ha  

 

„215. § A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha 

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy 

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.” 
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„209. § (1) *  A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés 

elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.” 

 

Ezért az elkésettség miatt javasolja a Bizottságnak érdemi vizsgálat nélkül elutasítani a kifogást. 

 

Molnár György 

Abszurdnak tartja a Választási Iroda érvelését, hiszen hogyan tud valami ellen kifogást benyújtani, 

amiről még nem tud. Késve értesítették, ebből az következik, hogy a jogszabályban biztosított jogával 

éljen, az önkormányzatnak azonnal értesítenie kellett volna a beadványozót. Véleménye szerint a 

jogszabálynak ilyen módon történő alkalmazása és értelmezése súlyosan veszélyeztetheti a választás 

tisztaságát. 

 

dr. Galambos Károly 

A törvény egyértelmű, nem a tudomásra jutástól számítanak a határidők. Amikor bekövetkezett, amit a 

jogszabályba ütközőnek vél a beadványozó, kifogástevő. Kivétel, ha folyamatosan történik a 

cselekmény. Történt egy felhívás, ez alapján egy jelentkezés, tudta, hogy a képviselő testület fog erről 

dönteni. Nem ismerjük, hogy érdeklődött-e a Választási Iroda vezetőjénél, mikor teszi meg az 

előterjesztést, mikor fog dönteni a testület, részt vehet-e az ülésen stb. Erről nincs információnk. Csak 

arról, hogy mikor kapta meg a képviselő-testület döntését. A jóhiszeműség elve, saját ügyében való 

érdeklődés elve, lehetővé tette volna, hogy a beadványozó megtudja, hogy a jelentkezésében hogyan 

döntöttek. Nem erről van szó, hogy egy jogorvoslatot nem tudott beadni a döntés hiányában. Ez egy 

teljesen mérlegelési jogkörében tartozó döntés a választási iroda vezetőjének és a testületnek. Javasolja 

ezért érdemi vizsgálat nélkül elutasítani. 

 

Molnár György 

Van még egy motívum. Tegyük fel, hogy jogsértő volt a döntés, akkor itt egy folyamatos jogsértésről 

van szó, hiszen a szavazatszámláló bizottságok jelenleg is működnek, tehát fennáll jelenleg is. 

 

dr. Galambos Károly 

Amennyiben ez egy vélt jogsértés, akkor az a kérdés, hogy a jogsértést ki követte el. Ha a képviselő-

testület, akkor az ő határozatával szemben azt OEVB-nek nincs hatásköre. Ekkor valahova át kellene 

tenni ezt a kérelmet, mondjuk a Kormányhivatalhoz, de erre szintén nincs lehetőség, mert az sem egy 

másik választási szerv. A döntés időpontja ismert, így véleménye szerint a határidő ily módon 

egyértelműen megállapítható, ezért továbbra is fenntartja arra vonatkozó álláspontját, hogy érdemi 

vizsgálat nélkül el kell utasítani a beadványban foglaltakat. 

 

dr. Mészár Erika 

Februárban fenn volt a meghívó a képviselő-testületi ülésre Ferencváros honlapján, ezen szerepelt az 

szszb-k megválasztására vonatkozó napirend. 

 

dr. Galambos Károly 

Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 51/2018. (III.23.) 

számon 4 igen 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a beadványozónak 

2018. március 22-én a Magyarország Alaptörvénye 2. cikk (1) bekezdésének, valamint a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 2. § a) és e) pontjának 

megsértése tárgyában elektronikus úton benyújtott kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

  
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 

jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be 

jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal szemben a 

meghozataltól számított három napon belül a 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
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Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: 

oevb@jozsefvaros.hu)  úgy, hogy az legkésőbb 2018. március 26-án (hétfő) 16.00 óráig megérkezzen. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának 

nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a 

kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát 

igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

  

I n d o k o l á s 
I. 

 

Dr. M. Sz. A. (……………………………………………. szám alatti lakos) 2018. március 22. napján 

12.08 órakor – korábbi, 10.51 órakor benyújtott kifogását visszavonva – elektronikus úton kifogást 

terjesztett elő Magyarország Alaptörvénye 2. cikk (1) bekezdésének, valamint a Ve.2. § a) és e) 

pontjának megsértése miatt és kérte, hogy a Választási Bizottság a jogszabálysértésre hivatkozással 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Ferencvárosi 

Önkormányzat)  Képviselő-testületét és Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Iroda vezetőjét 

a további jogsértéstől tiltsa el. Kifogásában előadta, hogy a Ferencváros Önkormányzat Képviselő-

testülete – a Ve. 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – saját jelentkezése alapján – 2018. március 

08. napján tartott ülésén 94/2018. (III.8.) számú határozatával szavazatszámláló bizottsági póttaggá 

választotta meg. A jelentkezését a Ferencvárosi Önkormányzat honlapján 2018. január 8-án közzétett 

felhívás alapján, 2018. január 10. napján tette meg a Ferencvárosi Önkormányzat hivatalos 

helyiségében, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. Sérelmezi, hogy bár a felhívást 

követő második napon jelentkezett szavazatszámláló bizottsági tagnak, a Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete csak póttagnak választotta meg. Álláspontja szerint sérti a választójog 

Alaptörvénybe foglalt egyenlőségét, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási 

alapelvét az, hogy a képviselő-testület – a helyi választási iroda vezetőjének indítványa alapján – 

nyilvánvalóan nem a jelentkezés sorrendje szerint választotta meg a szavazatszámláló bizottságok 

tagjait és póttagjait. Beadványozó a beadványhoz bizonyítékként 1 mellékletet csatolt, a helyi 

választási iroda vezetőjének Képviselő-testület döntéséről szóló 2018. 03.02. napján kelt értesítéséről 

készült fényképfelvételt.  

 

II. 

  

A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási 

eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi 

névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes 

és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. 

 

A Ve. 212. § (1) bekezdése szerint a kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. 

(2) A kifogásnak tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértés megjelölését, 

b) a jogszabálysértés bizonyítékait, 

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - 

postai értesítési címét, 

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát 

igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. 

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban 

Választási Bizottság) megvizsgálta a kifogással szemben támasztott törvényi követelményeket és 

megállapította, hogy a kifogás elkésett, mert a Ve. 209. § (1) bekezdése értelmében a kifogást úgy kell 
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benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon 

megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási 

bizottsághoz.  Tekintettel arra, hogy a beadványozó által sérelmezett döntést a Ferencvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 8. napján hozta meg, a kifogás benyújtására 2018. 

március 11. 16.00 óráig lett volna lehetősége a beadványozónak, de mint az az elektronikus leveléből 

kitűnik, a kifogás benyújtására 2018. március 22. napján került sor.  

 

A Ve. 215. § b) pontjában foglalt rendelkezés szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell 

utasítani, ha  elkésett. 

 

Fentiek alapján a Választási Bizottság a Ve. 209. § (1) bekezdésében, valamint 215. §-ában 

megállapított hatáskörében eljárva a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött, tekintettel 

arra, hogy a kifogás elkésett. 

 

III. 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság hatásköre és 

határozata a Ve.  10. §-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 208-209. §-ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 215. § b) pontjában foglaltakon, 

a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, a 223-225. 

§-ain alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény:  

Molnár György (Együtt mb. tag): nem ért egyet azzal, hogy érdemi vizsgálat nélkül került elutasításra 

a kifogás. Azzal egyetért, hogy a Választási Bizottság a Képviselő-testület döntését nem bírálhatja 

felül, ezért kéri a Választási Irodát, hogy tájékoztassa a beadványozót a jogorvoslati lehetőségekről. 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

2. Egyebek 

 

Molnár György 

Felmerült benne, hogy miért nem került nyilvánosságra hozatalra a múltkori ülésen elfogadott 

10/2018. (III. 20.) sz. jegyzőkönyvi döntés. Rendkívüli mértékben nehezményezi, hogy erről nem 

kapott tájékoztatást. Etikai szempontból rendkívül súlyosnak tartja, hogy nem tudott arról, hogy a 

Bizottság a jegyzőkönyvi döntéseit nem hozza nyilvánosságra. Ha erről tudott volna, tett volna 

javaslatot arra vonatkozóan, hogy ezek legyenek nyilvánosak. 

 

dr. Galambos Károly 

A jegyzőkönyvi döntések lényege, hogy ezek ellen nincs jogorvoslati lehetőség. A jelenlévők a 

jegyzőkönyvből másolatot kérhetnek. Amikor elfogadta a Bizottság a közzétételi szabályzatot, fel sem 

merült, hogy a jegyzőkönyvet nyilvánosságra kellene hozni. Akadálya nincs. A kérdés, hogy 

visszamenőleg-e, és hogy meddig tegye ezt meg a Választási Bizottság. Szavazásra teszi fel az alábbi 

döntést: 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 11/2018. (III.23.) sz. 

jegyzőkönyvi döntésével 7 igen szavazattal, egyhangúlag, a következő jegyzőkönyvbe foglalt 

döntést hozta: 

 

1. A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 49. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésre 

figyelemmel határozatait és az ülésről készült jegyzőkönyvet az interneten, a Józsefváros 

Portálon (www.jozsefvaros.hu) hozza nyilvánosságra. Felkéri a Budapest 06. sz. 

http://www.jozsefvaros.hu/
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Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda Vezetőjét, hogy gondoskodjon arról, 

hogy a határozatok – és az azokat tartalmazó jegyzőkönyv – a meghozataluk napján a 

Józsefváros Portálon megjelentetésre kerüljenek. A határozatot a személyes adatok (pl.: 

lakcím, születési időpont, életkor, személyes ismertetőjegyek) törlését követően kell a 

Portálon megjelentetni. A személyneveket és jogi személyek neveit a nevek kezdőbetűivel kell 

megjelentetni, a jelölt, jelölő szervezet neve azonban közérdekű adatnak számít, ezért azt 

rövidíteni nem kell. 

 

2. Felkéri Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetőjét, 

hogy a korábbi, 2018. évi 1-8. számú ülés jegyzőkönyveit március 27. napjáig a személyes 

adatok kitakarásával hozza nyilvánosságra az 1. pontban foglaltak szerint.  

 

Dr. Galambos Károly 

Több kérdés, észrevétel nem lévén 13.35-kor berekeszti az ülést.  

 

K. m. f. 

 

 ______________________________ ________________________________ 

 Dr. Galambos Károly  Dr. Tárnokiné Joó Ildikó 

 

 

 

 ______________________________ ________________________________ 

 Muháné Pál Enikő Judit dr. Lóránth József  

 

 

 

 ______________________________ ________________________________ 

 Völgyi Péter  Őszi Éva 

 

 

 

 ______________________________ ________________________________ 

 Molnár György Botta Melinda 

 

 

 

 ______________________________ ________________________________

 dr. Mészár Erika dr. Bojsza Krisztina 

 az OEVI vezető-helyettese az OEVI tagja 

 

 

 ________________________________ 

 dr. Kiss Marietta 

 az OEVI tagja   

 

 

________________________________  

 Mátraházi Judit 

 az OEVI tagja  

 jegyzőkönyvvezető 

 

 

Határozatok nyilvánosságra hozatala:  

Helyben szokásos módon kifüggesztéssel, honlapon történő megjelentetés: 

 

___________________________ (dátum)  ___________________________ (HVI aláírása) 


