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JEGYZŐKÖNYV 

 

Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

Választási Bizottság  

2018. évi 6. üléséről 

 

 

Készült Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

2018. március 12. napján 15
00

 órakor a Budapest Főváros VIII: kerület Józsefvárosi 

Polgármesteri Hivatal (Budapest VIII. Baross u. 63-67.) III. em. 300-as hivatalos 

helyiségében megtartott 6. számú üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Dr. Galambos Károly tag 

dr. Tárnokiné Joó Ildikó tag 

Muháné Pál Enikő Judit tag 

Dr. Lóránth József - FIDESZ-KDNP megbízott tag  

Völgyi Péter - JOBBIK megbízott tag 

Molnár György - Együtt megbízott tag 

Tárkányi Máté – LMP megbízott tag 

 

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

Danada-Rimán Edina az OEVI vezetője 

dr. Mészár Erika az OEVI vezető-helyettese 

dr. Bojsza Krisztina az OEVI tagja 

dr. Balla Katalin az OEVI tagja 

dr. Kiss Marietta az OEVI tagja 

 

Jegyzőkönyvvezető: 
Mátraházi Judit az OEVI tagja 

 

Egyéb megjelentek: - 

 

Távolmaradását bejelentette:  
 

dr. Galambos Károly 

Megállapítja, hogy a bizottság kiegészült Molnár Györggyel, akit az Együtt – a Korszakváltók 

Pártja, és Tárkányi Mátéval, akit a Lehet Más a Politika delegált a Bizottságba, ami így 8 

tagúvá bővült; jelen van 7 fő, a Bizottság határozatképes. A Bizottság ülését 15.00-kor 

megnyitja, és megadja a szót a Választási Irodának.  

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Nótár Ilona nyilvántartásba vétele ügyében fellebbezés 

érkezett, amelyet az iroda továbbított az NVB részére. Az NVB megváltoztatta az OEVB 

döntését, Nótár Ilona nyilvántartásba vételét elutasította, a döntés még nem jogerős, ezért a 

szavazólapon szerepel. Amennyiben ez változás áll be, erről az Iroda tájékoztatni fogja a 

Bizottságot. 

 

Dr. Galambos Károly 

Elfogadásra javasolja az alábbi napirendet: 
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1.   Szavazólap tartalmának jóváhagyása 

2. Egyebek 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendet. 

 

1. napirend: Szavazólap tartalmának jóváhagyása 

 

Dr. Mészár Erika 

Ismerteti a Bizottsággal a választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseit a szavazólap 

jóváhagyásával, tartalmával kapcsolatban. 

 

dr. Galambos Károly 

Javasolja a Bizottságnak, hogy hozzanak jegyzőkönyvbe foglalt döntés az elfogadott 

szavazólap hitelesítésének módjáról. Tekintettel arra, hogy a határozat tekintetében van helye 

jogorvoslatnak, van jelentősége, hogy a tagok aláírják-e a szavazólapot. Javasolja, hogy a 

jóváhagyott szavazólap mintán legyen rajta bélyegző, és valamennyi tag írja alá a mintát. 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 9/2018. (III. 12.) 

sz. jegyzőkönyvi döntésével 7 igen szavazattal, egyhangúlag, a következő jegyzőkönyvbe 

foglalt döntést hozta: 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság úgy dönt, hogy a 

szavazólap mintát a Bizottság valamennyi jelenlévő tagja aláírásával hitelesíti, a Bizottság 

körbélyegzőjének lenyomatát csak a jóváhagyott szavazólap mintán alkalmazza. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

A bizottság tagjai áttekintik a szavazólap mintát, valamint a jelölő szervezetek emblémáit, a 

jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek nevei, valamint a 15/2018. (III. 05.) sz. OEVB 

határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a szavazólapon elhelyezett adatok 

méretét. 

 

 

Dr. Lóránth József 

A Fidesz és a KDNP logót kéri eltávolítani egymástól az esélyegyenlőség jegyében úgy, hogy 

a két logó szélessége összesen 3,5 cm, a két logó közötti távolság 3 mm legyen. 

 

 

dr. Mészár Erika 

A javítási, módosítási javaslatokat a mai napon kell elküldenünk, és az ez alapján javított 

szavazólapot holnap, 2018. március 13-án tárgyalhatja a Bizottság. 

 

dr. Galambos Károly 

Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a döntést arról, hogy a szavazólap 

mintát nem fogadja el. 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 10/2018. (III. 

12.) sz. jegyzőkönyvi döntésével 7 igen szavazattal, egyhangúlag, a következő jegyzőkönyvbe 

foglalt döntést hozta: 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság úgy dönt, hogy a 

Budapest 06. sz országgyűlési egyéni választókerület szavazólapját a döntés mellékletét 
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képező mintának megfelelően a Bizottság formai okok miatt nem hagyja jóvá, az alábbi 

indokokra tekintettel: 

 

A Fidesz és a KDNP logót kéri a Bizottság eltávolítani egymástól az esélyegyenlőség 

jegyében úgy, hogy a két logó szélessége összesen 3,5 cm, a két logó közötti távolság 3 mm 

legyen. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

A Bizottság a szavazólap mintára felvezeti a javítási javaslatokat és valamennyi tag aláírja. 

 

 

Dr. Galambos Károly 

Kérdezi, hogy holnap 10.00 és 16.25 óra között a tagoknak mikor megfelelő.  

 

A tagok megállapodnak 15.00 órában. Tárkányi Máté jelzi, hogy neki nem jó a 15.00 óra. 

 

Több kérdés, észrevétel nem lévén 15.25-kor berekeszti az ülést.  

 

K. m. f. 

 

 ______________________________ ________________________________ 

 Dr. Galambos Károly  Dr. Tárnokiné Joó Ildikó 

 

 

 

 ______________________________ ________________________________ 

 Muháné Pál Enikő Judit dr. Lóránth József  

 

 

 

 ______________________________ ________________________________ 

 Völgyi Péter  Molnár György 

 

 

 

 ______________________________  

 Tárkányi Máté 

 

 

 

 ______________________________ _____________________________ 

 Danada-Rimán Edina dr. Mészár Erika  

 az OEVI vezetője az OEVI vezető-helyettese 

 

 

 ______________________________ ________________________________ 

 dr. Bojsza Krisztina dr. Balla Katalin 

 az OEVI tagja az OEVI tagja 
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 ______________________________ 

 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) 


