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JEGYZŐKÖNYV 

 

Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

Választási Bizottság  

2018. évi 8. üléséről 

 

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

március 20. napján 16
00

 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

(Budapest VIII. Baross u. 63-67.) I. em. 100-as hivatalos helyiségében megtartott 8. 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 

Őszi Éva – DK megbízott tag 

Molnár György - Együtt megbízott tag  

Tárkányi Máté – LMP 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. Balla Katalin az OEVI tagja 

dr. Kiss Marietta az OEVI tagja 

 

Jegyzőkönyvvezető: 
Mátraházi Judit az OEVI tagja 

 

Egyéb megjelentek: - 

 

Távolmaradását bejelentette: Botta Melinda – Munkáspárt megbízott tag 

 

dr. Galambos Károly 

Megállapítja, hogy a Bizottság 9 tagúra bővült, Botta Melindát a Magyar Munkáspárt delegálta a 

Bizottságba, aki jelezte távolmaradását. A tagok közül jelen van 8 fő, a Bizottság határozatképes. A 

Bizottság ülését 16.00-kor megnyitja. Szót ad Tárkányi Máténak. 

 

Tárkányi Máté 

Tájékoztatja Bizottságot, hogy a választások tisztaságának biztosításához szeretné átnézni a 

nyilvántartásba vett képviselőjelöltek ajánlásait, szabálytalanságokat keresve. Kéri, hogy ezt a 

Bizottság, a mai ülésen vegye napirendre. Tudja, hogy a 3 napos jogorvoslati határidő lejárt, de 

szabálytalanságok maradhattak, a potenciális csalások felderítése a Bizottság érdeke is, ennek 

megfelelően. 

 

Molnár György 

Egyetért a javaslattal, és ő is jelezte előzetesen, hogy fog élni egy ilyen kéréssel. Szerinte is erre 

szükség van, akár abban az esetben is, amikor a bizottság már döntött, hogy nem fogadja el az 

ajánlásokat. A visszaélések felderítése érdekében ő is hasonló kérelmet fogalmaz meg. 

 

dr. Lóránth József  

Nem támogatja. Ha ebbe belemegyünk, milyen elvek mentén megyünk ebbe bele, mi a bizottság 

feladata, mi a gyanús, mi a nem gyanús, és mi a rendőrség feladata. A Ve. megengedi, hogy több 

ajánlást tegyen bárki. Volt lehetőség jogorvoslattal élni mindenkinek, elmenni a Kúriához. Ez csak 

kampánycélt szolgál szerintem. Nem látom azt, hogy honnan lehet eldönteni, vagy azt, hogy hogyan 
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tudja eldönteni azt a Bizottság, hogy mi volt a választói akarat. Ennek a bizottságnak nincs erre 

hatásköre, nem nyomozóhatóság. Ahol a bizottság úgy érezte, hogy a gyanú beigazolódhat, megtette a 

szükséges lépéseket. Van egy jogerős nyilvántartásba vételi döntés, lehetséges, hogy minden jelölt 

ellen beérkezik majd egy feljelentés, mert valakinek ez gyanús, másnak más a gyanús, teljes káosz 

lenne ebből. 

 

Völgyi Péter 

Támogatja a két indítványt, a hetekben több olyan választókerület is volt, ahol rendőrségi feljelentés 

történt, le is foglalták az ajánlóíveket, mert azonos nevek szerepeltek az íveken, de az aláírások 

eltértek. A következő választásokra kell olyan döntéseknek születnie, hogy a pártok ne élhessenek 

vissza. 

 

Tárkányi Máté 

Tiszteletben tartja a munkáját, biztosan alaposan átnézték az íveket. Ez esetben nincs ok az 

aggodalomra. Ez nem kampánytevékenység 341 ajánlás nem vicc, ez nagyon komoly dolog, kirívó 

visszaélés, iparilag másolhatták az ajánlásokat. Ha maradt ilyen, szeretné feltárni, és megtegyék a 

szükséges lépéseket, ha nem maradt, ez a legjobb alkalom, hogy a tisztánlátás érdekében ez 

megtörténjen. 

 

Molnár György 

Logikai ellentmondás Lóránth Úr érvelésében annak megkérdőjelezése, hogy milyen alapon döntjük 

el, hogy itt valami történt, maga a bizottság is valamilyen alapon eldöntötte korábban. Véleménye 

szerint más körzetek tapasztalatai alapján, nem alaptalan a gyanú, hogy történhetett visszaélés. 

Például, ha két párt ajánlóívein ugyanabban a sorrendben szerepel sok ajánlás eltérő aláírással. Nem 

lát abban veszélyt, ha ezt megvizsgáljuk. Ha talál a szemmel látható visszaélésre gyanút, az rávilágít a 

jelenlegi eljárás rend nem megfelelőségére. 

 

dr. Lóránth József 

Ez egy feltételezés, nem vagyunk nyomozóhatóság, nem kérdezhetjük meg az állampolgárt 

közvetlenül. Mi a garancia, hogy az állampolgár elmondja, hogy ezt aláírta, azt nem. Nem vagyunk 

írásszakértők, nincs ilyen joga a bizottságnak, hogy szakértőt rendeljen ki. Amikor kellett, a bizottság 

megvizsgálta az íveket, volt amit az iroda nem is ellenőrzött, hiszen elérte az 500-as határt. A jelölt 

indulni fog, a rendőrség majd később fog nyomozni, ha nyomoz egyáltalán. 

 

Tárkányi Máté és Molnár György 

Kérik napirendre venni a kérdést. 

 

dr. Galambos Károly 

Kérdezi, hogy vegye-e a napirendre a két tag által felvetett, a korábbiakban nyilvántartásba vett 

jelöltek ajánlóíveinek újbóli átnézésének tárgyalását, a választás tisztasága érdekében 

 

5 igen 3 nem szavazattal a Bizottság napirendre veszi. 

 

 

2.  Bírságok kiszabása le nem adott ajánlóívek miatt 

1. BABAI LÁSZLÓ - EURÓPAI CIGÁNYOK DEMOKRATIKUS PÁRTJA BUDAPEST 

2. VÁRADI LÁSZLÓ - ELÉGEDETLENEK PÁRTJA  

3. CSIPÁK NÁNDOR ANDOR - OXIGÉN PÁRT  

4. HORVÁTH ÁGNES MARGIT - DEMOKRATA PÁRT  

5. KEREKI RAMÓNA - EGYÜTT A MAGYAR KISEBBSÉGEKÉRT ÉS HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰEKÉRT PÁRT  

6. NÓTÁR ILONA - MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT  

7. MISCHINGER PÉTERNÉ - KÖZÖS NEVEZŐ 2018  

8. RÓZSÁS GYULA - TENNI AKARÁS MOZGALOM  

9. CSATÁRY ZOLTÁN OSZKÁR - HAJRÁ MAGYARORSZÁG! PÁRT  

10. KÁCSER LÁSZLÓ - SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 

3. Külképviseleti szavazókör kijelölése 
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4. Egyebek 

 

A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2-4. napirendet. 

 

1. napirend:  

 

dr. Galambos Károly 

Felhívja a figyelmet az alábbi választási alapelvekre és az ajánlás ellenőrzésének szabályaira (idézi a 

jogszabályt.) 

 

Választási alapelvek. 2. § (1) a) választás tisztaság megóvása  

a) a választás tisztaságának megóvása, 

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, 

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, 

 

125. § (1) A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 

(2) Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, 

azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, 

továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

(3) Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett 

adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival 

való összevetésével kell elvégezni. 

 

126. § Az ajánlás érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív benyújtásának 

napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljeskörűen 

megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek. 

127. § (1) Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni. 

(2) Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 

(3) Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

 

122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal 

rendelkezik. 

(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, 

magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg 

aláírja. 

(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 

(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. 

(5) Az ajánlás nem vonható vissza. 

(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 

 

Úgy gondolja, hogy a Bizottságnak nincs hatásköre az ajánlások ellenőrzése tekintetében a 

nyilvántartásba vétele után. Ez már idő után van. A választás tisztaságára vonatkozó alapelv 

érvényesítése, csak a hatásköre gyakorlása során érvényesíthető. Megkérdőjelezhetővé válhatnának a 

döntések, nem emelkedhetnének jogerőre a határozatok, ha további ellenőrzések lehetnének 

lefolytatható. Nem kutakodhat a bizottság magán vagy pártérdekből, a törvényen kívüli szabályok 

alkotásával. Az esküt valamennyi tag ugyanolyan tartalommal teszi le. Ez a kezdeményezés nem 

jogszerű, mert ez a kérelem most került előterjesztésre. Javasolja, hogy ezt a kérelmet a bizottság 

jegyzőkönyvbe foglalt döntésével hagyja figyelmen kívül, mert okafogyottá vált, hiszen időben már 

jogerős nyilvántartásba vételi, vagy visszautasítási döntéshozatali döntések történtek, amit már 

semmilyen tekintetben a Bizottságnak nincs hatásköre vizsgálni. Véleménye szerint a jóhiszemű 

joggyakorlás alapelvével nem konform ez az előterjesztés. Jogi értelemben a Ve-nek nincs olyan 

rendelkezése, ami alapján egyes jelöltek íveit össze lehessen hasonlítani. A Ve. leírja, hogyan kell az 
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ajánlásokat ellenőrizni. Az, hogy az ajánlóíveken milyen sorrendben vannak feltüntetve az ajánlások, 

nem képezheti a bizottság döntéshozatali eljárásának tárgyát. Maga részéről nem lát lehetőséget arra, 

hogy átnézzék újra a nyilvántartásba vett jelöltek ajánlóíveit. 

 

Molnár György 

Nagyon határozottan visszautasítja, hogy a jóhiszemű joggyakorlással nem konform ez a javaslat. Ez 

rosszhiszemű felvetés, kéri vonja vissza Elnök úr ezt a kijelentését. Elnök Úr érveiben keveredett, 

hogy ki nézi át. Javaslatában nem szerepelt, hogy a bizottság tagjai nézzék át. Azért most merült fel, 

mert nem volt tagja még a bizottságnak, az aktualitását az adja, hogy több esetben felmerült a gyanú, 

hogy visszaélés történt a választás tisztaságát illetően. Budapesten és vidéken is több konkrét eset 

bizonyította, hogy az ilyen átvizsgálás jogszerű, és a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megfelelő. 

Nem kérdőjelezi meg a választási iroda munkáját. Mivel sok helyen és alappal merült fel más 

helyeken, a gyanút megerősíteni vagy megcáfolni az ismételt átvizsgálással lehet. Több precedens van. 

Valóban szükség van-e a Bizottság döntésére ebben, vagy elég a Választási irodához fordulni? Kérdezi 

aljegyző asszonyt, és kéri hogy tájékoztassa a precedensek jogszerűségéről. 

 

dr. Galambos Károly 

A Ve. 44. § (2) nem engedi meg a Választási Bizottság számára az egyéni kutakodást.  

 

44. § (1) A választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden 

egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. 

(2) A választási bizottság a tudomására jutott törvénysértés esetén - jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - 

kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását. 

 

A hatáskörrel rendelkező szerv eljárását lehet kezdeményezni. Hangsúlyozza, bár a választás 

tisztasága nagyon fontos alapelv, de nem mindegy, mikor kezdeményeznek ilyen döntéseket. Meglett 

volna a helye és ideje. Amit egyébként polgárként személyes adatot vagy közérdekű adatot ki szeretne 

kérni bármit, azt bárki megteheti, de bizottságként ilyen hatáskör nincs. 

 

dr. Mészár Erika 

130 alkalommal kérdezték meg választópolgárok, hogy mely ajánlóíveken szerepel a nevük. A Ve. a 

választási bizottságnak engedi meg, hogy az ajánlóívekbe betekintsen. Ez egy eljárásjogi kérdés, 

amiben a bizottság, mint testület dönthet. A Bizottság hozza meg a döntést, az iroda csak segítséget 

nyújt, nem értékeli más oevb-k döntését, és Magyarországon nincs precedens jog.  

 

dr. Galambos Károly 

Jelzi, hogy vannak ellentétes döntések is, van ahol nem engedte meg a Választási Iroda a betekintést a 

Bizottság megbízott tagjának. 

 

Tárkányi Máté 

Különböző döntések születnek, ami azt bizonyítja, hogy ez a kérdés egyáltalán nem szabályozott. Nem 

arról van szó, hogy testületi döntést szeretnének, nem ezen a választáson érdekes ez, nem a mostani 

választásról szól, arra nem lesz hatással. Kéri, hogy a Bizottság szavazzon róla, nem sérti a jóhiszemű 

joggyakorlás elvét. Az, hogy a Bizottság, ha olyan szabálytalanságot talál, ami korábban elkerülte a 

figyelmét, és ez alapján megtegye a szükséges lépéseket az illetékes hatóságok felé, nem sérti a Ve. 

szabályait. 

 

dr. Galambos Károly 

Nem tudja elfogadni, hogy amit a Ve. nem tilt, azt lehet. Ez nem diszpozitív jogszabály, ami szerint ha 

valamire nincs szabály, arra majd a bizottság hoz. Ha valami nincs leírva, azt nem lehet. Meg van a 

törvényalkotónak az oka, hogy az íráskép vizsgálatát nem írja elő, mert az változhat az aláírás. Ez egy 

hatáskör megosztás, az ajánlások ellenőrzésére van a szakapparátus, az informatikai rendszer, ez az 

előterjesztés a részéről nem támogatható. 

 

Tárkányi Máté 

Kérdezi az elnöktől, hogy szerinte normális-e, hogy a szomszédos kerületben 341 db. ajánlás azonos 

sorrendben jelent meg két jelölt ajánlóívein. 



5 

 

 

 

dr. Galambos Károly 

Ez újsághírként jelent meg, nem nyilvánít erre vonatkozóan véleményt. Jogtudó emberként pedig a 

tények és bizonyítékok alapján döntene a kérdésben, de az ülés után szívesen megvitatja a kérdést. 

 

Molnár György 

Ön ebben már állást foglalt, nem jogi érveket is felsorakoztatott. Azt mondja, hogy az elnök 

álláspontja nem biztos, hogy konform a választások tisztaságának alapelvével. Felveti azt a 

lehetőséget, hogy ha 100-100 ajánlás azonosan szerepel az ajánlóíveken, akkor Elnök Úr szerint sérült-

e a választások tisztasága. Szerinte közérdek, annak a tisztázása, hogy történt-e ilyen. Ha nem nézzük 

meg, akkor az idők végezetéig ez a gyanú fennmarad, ha megnézzük, meg lehet tenni a szükséges 

lépéseket. Kínosnak érzi, hogy az elnök arra utal, hogy miért nem akkor vetették fel a kérésüket, 

amikor még nem voltak a Bizottság tagjai. 

 

dr. Galambos Károly 

Jelzi, hogy ő nem érzi kínosnak, hogy most terjesztik elő, hanem a delegáló szervezet számára lehet 

kínos. Nem tehetünk fel hipotetikus kérdéseket, nem állítanak semmit, csak vizsgálódni akarnak, nem 

is hivatkoznak jogszabályra. A Ve. mindenkinek a jogát és kötelességét konkrétan meghatározza. 

Egyik tag sem állított olyat, hogy ebben a kerületben ez előfordulhatott. 

 

dr. Lóránth József 

Ha a Bizottság korábbi döntéseit a bizottságnak utólag át kellene nézni, arra hivatkozva, mert akkor 

még nem voltak a mostani tagok a Bizottság tagjai, ez jogi bizonytalanságot okozna. Ezzel 

túlterjeszkednénk a jóhiszemű joggyakorlás elvén. Választási bizottsági tagjaként ez a felvetés időn 

túli, elkésett, így okafogyottá vált. 

 

jegyzőkönyvi döntést hozott arról, hogy  

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 10/2018. (III. 20.) sz. 

jegyzőkönyvi döntésével 3 igen 5 nem szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta: 

 

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

jogerős döntéssel érintett jelöltek esetében elutasítja Tárkányi Máté és Molnár György bizottsági tagok 

azon kérését, hogy szabálytalanságok keresése céljából az ajánlóívek átnézésére kerüljön sor általuk. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

2. Bírságok kiszabása le nem adott ajánlóívek miatt 

 
Dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Ve. 124. § (2) bekezdése szerint a független jelöltként indulni 

szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére 

bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 

határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási 

bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 

tízezer forint. A határidő 2018. március 05-én 16.00 órakor járt le. A mintahatározatokat az NVR 

rendszeren keresztül bocsátja rendelkezésre a Nemzeti Választási Iroda, annak tartalmában az Helyi 

Választási Iroda nem eszközölt módosítást. 

 

 
BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 40/2018. 

(III.20.) számú határozata 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága BABAI 

LÁSZLÓ a(z) EURÓPAI CIGÁNYOK DEMOKRATIKUS PÁRTJA jelölő szervezet országgyűlési 

képviselő jelöltje ügyében eljárva, az országgyűlési képviselők választásán az ajánlóívek átadására 
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vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában 8 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 

megállapítja, hogy a(z) EURÓPAI CIGÁNYOK DEMOKRATIKUS PÁRTJA jelölő szervezet 

megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy a BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni 

választókerületében 2018.04.08 napra kitűzött választás eljárása során 100 darab ajánlóívet nem adott 

át az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodának a rendelkezésre álló határidőben. 

Fent megállapított jogszabálysértés miatt BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság a(z) EURÓPAI CIGÁNYOK DEMOKRATIKUS PÁRTJA 

jelölő szervezetet 1 000 000 Ft, azaz Egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti 

Választási Iroda Központosított Beszedési 10032000-01040391-00000000 számú bankszámlaszámára 

jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell 

tüntetni a bírságazonosító számot: V182087742. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az 

állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 

jelölt, jelölőszervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási 

Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottságánál (székhely: 1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67.; e-

mail: oevb@jozsefvaros.hu., fax: 313-6696). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e 

határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2018. március 23-án (pénteken) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

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

címét, valamint 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 továbbá a 

benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

A BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra kitűzött 

választás eljárása során a(z) EURÓPAI CIGÁNYOK DEMOKRATIKUS PÁRTJA jelölő szervezet az 

országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának 

részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, 

valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú 

rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) által előírt A1 

jelű formanyomtatványon 100 darab ajánlóívet igényelt BABAI LÁSZLÓ jelölt számára a 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától a(z) 

EURÓPAI CIGÁNYOK DEMOKRATIKUS PÁRTJA jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi 

ajánlóívet átvette.  

A(z) EURÓPAI CIGÁNYOK DEMOKRATIKUS PÁRTJA jelölő szervezet az ajánlóívek leadására 

vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2018.03.05 16.00 óráig 100 darab ajánlóívet 

nem adott át a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda 

részére. 

II. 
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A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a 

jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása 

esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 

határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

A Ve. az országgyűlési képviselők választására vonatkozó, 243. §-a szerint „Az országgyűlési 

képviselők választásán e törvény I-XII. fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”  

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján „Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 

Fentiek alapján BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottsága – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

III. 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a 243. §-án, a 252 § (1) bekezdésén, a IM rendeleten, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990. 

évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Budapest 08. kerület, 2018. március 20. 

 

 

 a BUDAPEST FŐVÁROS 06. 

 Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 41/2018. 

(III.20.) számú határozata 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága CSATÁRY 

ZOLTÁN OSZKÁR a(z) HAJRÁ MAGYARORSZÁG! PÁRT országgyűlési képviselő jelöltje 

ügyében eljárva, az országgyűlési képviselők választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi 

kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában 8 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 

megállapítja, hogy a(z) HAJRÁ MAGYARORSZÁG! PÁRT jelölő szervezet megsértette a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezését azzal, hogy a BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 

2018.04.08 napra kitűzött választás eljárása során 6 darab ajánlóívet nem adott át az országgyűlési 

egyéni választókerületi választási irodának a rendelkezésre álló határidőben. 

Fent megállapított jogszabálysértés miatt BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság a(z) HAJRÁ MAGYARORSZÁG! PÁRT jelölő szervezetet 

60 000 Ft, azaz Hatvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti 

Választási Iroda Központosított Beszedési 10032000-01040391-00000000 számú bankszámlaszámára 
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jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell 

tüntetni a bírságazonosító számot: V182084574. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az 

állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 

jelölt, jelölőszervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási 

Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottságánál (székhely: 1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67.; e-

mail: oevb@jozsefvaros.hu., fax: 313-6696). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e 

határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2018. március 23-án (pénteken) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

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

címét, valamint 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 továbbá a 

benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

A BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra kitűzött 

választás eljárása során a(z) HAJRÁ MAGYARORSZÁG! PÁRT jelölő szervezet az országgyűlési 

képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a 

választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) által előírt A1 jelű 

formanyomtatványon 120 darab ajánlóívet igényelt CSATÁRY ZOLTÁN OSZKÁR jelölt számára a 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától a(z) HAJRÁ 

MAGYARORSZÁG! PÁRT jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette.  

A(z) HAJRÁ MAGYARORSZÁG! PÁRT jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-

átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2018.03.05 16.00 óráig 6 darab ajánlóívet nem adott át a 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda részére. 

II. 

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a 

jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása 

esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 

határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

A Ve. az országgyűlési képviselők választására vonatkozó, 243. §-a szerint „Az országgyűlési 

képviselők választásán e törvény I-XII. fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”  

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján „Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 

Fentiek alapján BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottsága – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

III. 
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A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a 243. §-án, a 252 § (1) bekezdésén, a IM rendeleten, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990. 

évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Budapest 08. kerület, 2018. március 20. 

 

 

 a BUDAPEST FŐVÁROS 06. 

 Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

 

 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 42/2018. 

(III.20.) számú határozata 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága CSIPÁK 

NÁNDOR ANDOR a(z) OXIGÉN PÁRT országgyűlési képviselő jelöltje ügyében eljárva, az 

országgyűlési képviselők választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség 

megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot: 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 

megállapítja, hogy a(z) OXIGÉN PÁRT jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy a 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra kitűzött 

választás eljárása során 150 darab ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi 

választási irodának a rendelkezésre álló határidőben. 

Fent megállapított jogszabálysértés miatt BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság a(z) OXIGÉN PÁRT jelölő szervezetet 1 500 000 Ft, azaz 

EGYMILLIÓ-ÖTSZÁZEZER forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti 

Választási Iroda Központosított Beszedési 10032000-01040391-00000000 számú bankszámlaszámára 

jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell 

tüntetni a bírságazonosító számot: V182086801. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az 

állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 

jelölt, jelölőszervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási 

Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottságánál (székhely: 1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67.; e-

mail: oevb@jozsefvaros.hu., fax: 313-6696). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e 

határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2018. március 23-án (pénteken) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

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

címét, valamint 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 
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szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a 

benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

A BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra kitűzött 

választás eljárása során a(z) OXIGÉN PÁRT jelölő szervezet az országgyűlési képviselők választásán 

a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 

1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) által előírt A1 jelű formanyomtatványon 150 

darab ajánlóívet igényelt CSIPÁK NÁNDOR ANDOR jelölt számára a BUDAPEST FŐVÁROS 06. 

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától a(z) OXIGÉN PÁRT jelölő szervezet az 

általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette.  

A(z) OXIGÉN PÁRT jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv 

tanúsága szerint 2018.03.05 16.00 óráig 150 darab ajánlóívet nem adott át a BUDAPEST FŐVÁROS 

06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda részére. 

II. 

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a 

jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása 

esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 

határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

A Ve. az országgyűlési képviselők választására vonatkozó, 243. §-a szerint „Az országgyűlési 

képviselők választásán e törvény I-XII. fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”  

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján „Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 

Fentiek alapján BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottsága – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

III. 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a 243. §-án, a 252 § (1) bekezdésén, a IM rendeleten, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990. 

évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Budapest 08. kerület, 2018. március 20. 

 

 

 a BUDAPEST FŐVÁROS 06. 

 Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 
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BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 43/2018. 

(III.20.) számú határozata 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 

HORVÁTH ÁGNES MARGIT a(z) DEMOKRATA PÁRT országgyűlési képviselő jelöltje ügyében 

eljárva, az országgyűlési képviselők választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi 

kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában 8 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 

megállapítja, hogy a(z) DEMOKRATA PÁRT jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, 

hogy a BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra 

kitűzött választás eljárása során 1 darab ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni 

választókerületi választási irodának a rendelkezésre álló határidőben. 

Fent megállapított jogszabálysértés miatt BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság a(z) DEMOKRATA PÁRT jelölő szervezetet 10 000 Ft, azaz 

TÍZEZER forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti 

Választási Iroda Központosított Beszedési 10032000-01040391-00000000 számú bankszámlaszámára 

jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell 

tüntetni a bírságazonosító számot: V182085605. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az 

állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 

jelölt, jelölőszervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási 

Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottságánál (székhely: 1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67.; e-

mail: oevb@jozsefvaros.hu., fax: 313-6696). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e 

határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2018. március 23-án (pénteken) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

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

címét, valamint 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 továbbá a 

benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

A BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra kitűzött 

választás eljárása során a(z) DEMOKRATA PÁRT jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 

választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a 

választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási 

eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról 

szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) által előírt A1 jelű 

formanyomtatványon 150 darab ajánlóívet igényelt HORVÁTH ÁGNES MARGIT jelölt számára a 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától a(z) 

DEMOKRATA PÁRT jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette.  

A(z) DEMOKRATA PÁRT jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi 

jegyzőkönyv tanúsága szerint 2018.03.05 16.00 óráig 1 darab ajánlóívet nem adott át a BUDAPEST 

FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda részére. 
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II. 

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a 

jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása 

esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 

határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

A Ve. az országgyűlési képviselők választására vonatkozó, 243. §-a szerint „Az országgyűlési 

képviselők választásán e törvény I-XII. fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”  

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján „Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 

Fentiek alapján BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottsága – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

III. 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a 243. §-án, a 252 § (1) bekezdésén, a IM rendeleten, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990. 

évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Budapest 08. kerület, 2018. március 20. 

 

 a BUDAPEST FŐVÁROS 06. 

 Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 44/2018. 

(III.20.) számú határozata 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága KEREKI 

RAMÓNA a(z) EGYÜTT A MAGYAR KISEBBSÉGEKÉRT ÉS HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰEKÉRT PÁRT országgyűlési képviselő jelöltje ügyében eljárva, az országgyűlési 

képviselők választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt 

kiszabandó bírság tárgyában 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 

megállapítja, hogy a(z) EGYÜTT A MAGYAR KISEBBSÉGEKÉRT ÉS HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰEKÉRT PÁRT jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy a 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra kitűzött 

választás eljárása során 3 darab ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi 

választási irodának a rendelkezésre álló határidőben. 

Fent megállapított jogszabálysértés miatt BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság a(z) EGYÜTT A MAGYAR KISEBBSÉGEKÉRT ÉS 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKÉRT PÁRT jelölő szervezetet 30 000 Ft, azaz HARMINCEZER forint 

összegű bírság megfizetésére kötelezi. 
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A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti 

Választási Iroda Központosított Beszedési 10032000-01040391-00000000 számú bankszámlaszámára 

jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell 

tüntetni a bírságazonosító számot: V182087510. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az 

állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 

jelölt, jelölőszervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási 

Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottságánál (székhely: 1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67.; e-

mail: oevb@jozsefvaros.hu., fax: 313-6696). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e 

határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2018. március 23-án (pénteken) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

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

címét, valamint 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 továbbá a 

benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

A BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra kitűzött 

választás eljárása során a(z) EGYÜTT A MAGYAR KISEBBSÉGEKÉRT ÉS HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰEKÉRT PÁRT jelölő szervezet az országgyűlési képviselők választásán a választási 

irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény 

országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó 

nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM 

rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) által előírt A1 jelű formanyomtatványon 100 darab ajánlóívet 

igényelt KEREKI RAMÓNA jelölt számára a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Irodától a(z) EGYÜTT A MAGYAR KISEBBSÉGEKÉRT ÉS 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKÉRT PÁRT jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi ajánlóívet 

átvette.  

A(z) EGYÜTT A MAGYAR KISEBBSÉGEKÉRT ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKÉRT PÁRT 

jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 

2018.03.05 16.00 óráig 3 darab ajánlóívet nem adott át a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Iroda részére. 

II. 

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a 

jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása 

esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 

határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

A Ve. az országgyűlési képviselők választására vonatkozó, 243. §-a szerint „Az országgyűlési 

képviselők választásán e törvény I-XII. fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”  

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján „Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 
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Fentiek alapján BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottsága – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

III. 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a 243. §-án, a 252 § (1) bekezdésén, a IM rendeleten, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990. 

évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

Budapest 08. kerület, 2018. március 20. 

 

 a BUDAPEST FŐVÁROS 06. 

 Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 45/2018. 

(III.20.) számú határozata 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága NÓTÁR 

ILONA a(z) MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT országgyűlési képviselő jelöltje ügyében eljárva, 

az országgyűlési képviselők választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség 

megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot: 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 

megállapítja, hogy a(z) MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT jelölő szervezet megsértette a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezését azzal, hogy a BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 

2018.04.08 napra kitűzött választás eljárása során 3 darab ajánlóívet nem adott át az országgyűlési 

egyéni választókerületi választási irodának a rendelkezésre álló határidőben. 

Fent megállapított jogszabálysértés miatt BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság a(z) MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT jelölő szervezetet 

30 000 Ft, azaz HARMINCEZER forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti 

Választási Iroda Központosított Beszedési 10032000-01040391-00000000 számú bankszámlaszámára 

jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell 

tüntetni a bírságazonosító számot: V182078386. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az 

állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 

jelölt, jelölőszervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási 

Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottságánál (székhely: 1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67.; e-

mail: oevb@jozsefvaros.hu., fax: 313-6696). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e 

határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2018. március 23-án (pénteken) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

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

címét, valamint 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 
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szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a 

benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

A BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra kitűzött 

választás eljárása során a(z) MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT jelölő szervezet az országgyűlési 

képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a 

választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) által előírt A1 jelű 

formanyomtatványon 249 darab ajánlóívet igényelt NÓTÁR ILONA jelölt számára a BUDAPEST 

FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától a(z) MAGYARORSZÁGI 

CIGÁNYPÁRT jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette.  

A(z) MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-

átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2018.03.05 16.00 óráig 41 darab ajánlóívet nem adott át a 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda részére. 

A(z) MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-

átvételi jegyzőkönyv alapján a jelölt bejelentésére vonatkozó határidő elteltét követő napon, azaz 

2018. 03.06-án 38 db ajánlást nem tartalmazó ajánlóívet adott át a Választási Iroda számára. 

II. 

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a 

jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása 

esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 

határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

A Ve. az országgyűlési képviselők választására vonatkozó, 243. §-a szerint „Az országgyűlési 

képviselők választásán e törvény I-XII. fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”  

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján „Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 

Fentiek alapján BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottsága – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

III. 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a 243. §-án, a 252 § (1) bekezdésén, a IM rendeleten, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990. 

évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

Budapest 08. kerület, 2018. március 20. 

 

 a BUDAPEST FŐVÁROS 06. 

 Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 
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BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 46/2018. 

(III.20.) számú határozata 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 

MISCHINGER PÉTERNÉ a(z) KÖZÖS NEVEZŐ 2018 országgyűlési képviselő jelöltje ügyében 

eljárva, az országgyűlési képviselők választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi 

kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában 8 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 

megállapítja, hogy a(z) KÖZÖS NEVEZŐ 2018 jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezését 

azzal, hogy a BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra 

kitűzött választás eljárása során 5 darab ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni 

választókerületi választási irodának a rendelkezésre álló határidőben. 

Fent megállapított jogszabálysértés miatt BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság a(z) KÖZÖS NEVEZŐ 2018 jelölő szervezetet 50 000 Ft, azaz 

ÖTVENEZER forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti 

Választási Iroda Központosított Beszedési 10032000-01040391-00000000 számú bankszámlaszámára 

jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell 

tüntetni a bírságazonosító számot: V182085746. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az 

állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 

jelölt, jelölőszervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási 

Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottságánál (székhely: 1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67.; e-

mail: oevb@jozsefvaros.hu., fax: 313-6696). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e 

határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2018. március 23-án (pénteken) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

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

címét, valamint 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 továbbá a 

benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

A BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra kitűzött 

választás eljárása során a(z) KÖZÖS NEVEZŐ 2018 jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 

választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a 

választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási 

eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról 

szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) által előírt A1 jelű 

formanyomtatványon 170 darab ajánlóívet igényelt MISCHINGER PÉTERNÉ jelölt számára a 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától a(z) KÖZÖS 

NEVEZŐ 2018 jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette.  
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A(z) KÖZÖS NEVEZŐ 2018 jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi 

jegyzőkönyv tanúsága szerint 2018.03.05 16.00 óráig 5 darab ajánlóívet nem adott át a BUDAPEST 

FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda részére. 

II. 

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a 

jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása 

esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 

határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

A Ve. az országgyűlési képviselők választására vonatkozó, 243. §-a szerint „Az országgyűlési 

képviselők választásán e törvény I-XII. fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”  

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján „Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 

Fentiek alapján BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottsága – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

III. 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a 243. §-án, a 252 § (1) bekezdésén, a IM rendeleten, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990. 

évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Budapest 08. kerület, 2018. március 20. 

 

 

 a BUDAPEST FŐVÁROS 06. 

 Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 47/2018. 

(III.20.) számú határozata 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága RÓZSÁS 

GYULA a(z) TENNI AKARÁS MOZGALOM országgyűlési képviselő jelöltje ügyében eljárva, az 

országgyűlési képviselők választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség 

megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot: 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 

megállapítja, hogy a(z) TENNI AKARÁS MOZGALOM jelölő szervezet megsértette a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezését azzal, hogy a BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 

2018.04.08 napra kitűzött választás eljárása során 6 darab ajánlóívet nem adott át az országgyűlési 

egyéni választókerületi választási irodának a rendelkezésre álló határidőben. 
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Fent megállapított jogszabálysértés miatt BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság a(z) TENNI AKARÁS MOZGALOM jelölő szervezetet 60 000 

Ft, azaz HATVANEZER forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti 

Választási Iroda Központosított Beszedési 10032000-01040391-00000000 számú bankszámlaszámára 

jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell 

tüntetni a bírságazonosító számot: V182083147. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az 

állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 

jelölt, jelölőszervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási 

Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottságánál (székhely: 1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67.; e-

mail: oevb@jozsefvaros.hu., fax: 313-6696). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e 

határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2018. március 23-án (pénteken) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

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

címét, valamint 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 továbbá a 

benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

A BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra kitűzött 

választás eljárása során a(z) TENNI AKARÁS MOZGALOM jelölő szervezet az országgyűlési 

képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a 

választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) által előírt A1 jelű 

formanyomtatványon 180 darab ajánlóívet igényelt RÓZSÁS GYULA jelölt számára a BUDAPEST 

FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától a(z) TENNI AKARÁS 

MOZGALOM jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette.  

A(z) TENNI AKARÁS MOZGALOM jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-

átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2018.03.05 16.00 óráig 6 darab ajánlóívet nem adott át a 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda részére. 

II. 

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a 

jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása 

esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 

határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

A Ve. az országgyűlési képviselők választására vonatkozó, 243. §-a szerint „Az országgyűlési 

képviselők választásán e törvény I-XII. fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”  
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A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján „Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 

Fentiek alapján BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottsága – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

III. 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a 243. §-án, a 252 § (1) bekezdésén, a IM rendeleten, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990. 

évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Budapest 08. kerület, 2018. március 20. 

 

 

 a BUDAPEST FŐVÁROS 06. 

 Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 48/2018. 

(III.20.) számú határozata 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága VÁRADI 

LÁSZLÓ a(z) ELÉGEDETLENEK PÁRTJA országgyűlési képviselő jelöltje ügyében eljárva, az 

országgyűlési képviselők választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség 

megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot: 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 

megállapítja, hogy a(z) ELÉGEDETLENEK PÁRTJA jelölő szervezet megsértette a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezését azzal, hogy a BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 

2018.04.08 napra kitűzött választás eljárása során 34 darab ajánlóívet nem adott át az országgyűlési 

egyéni választókerületi választási irodának a rendelkezésre álló határidőben. 

Fent megállapított jogszabálysértés miatt BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság a(z) ELÉGEDETLENEK PÁRTJA jelölő szervezetet 340 000 

Ft, azaz HÁROMSZÁZNEGYVENEZER forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti 

Választási Iroda Központosított Beszedési 10032000-01040391-00000000 számú bankszámlaszámára 

jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell 

tüntetni a bírságazonosító számot: V182080234. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az 

állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 

jelölt, jelölőszervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási 

Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottságánál (székhely: 1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67.; e-

mail: oevb@jozsefvaros.hu., fax: 313-6696). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e 

határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2018. március 23-án (pénteken) 16.00 óráig 



20 

 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

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

címét, valamint 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 továbbá a 

benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

A BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra kitűzött 

választás eljárása során a(z) ELÉGEDETLENEK PÁRTJA jelölő szervezet az országgyűlési 

képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a 

választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) által előírt A1 jelű 

formanyomtatványon 150 darab ajánlóívet igényelt VÁRADI LÁSZLÓ jelölt számára a BUDAPEST 

FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától a(z) ELÉGEDETLENEK 

PÁRTJA jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette.  

A(z) ELÉGEDETLENEK PÁRTJA jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi 

jegyzőkönyv tanúsága szerint 2018.03.05 16.00 óráig 34 darab ajánlóívet nem adott át a BUDAPEST 

FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda részére. 

II. 

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a 

jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása 

esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 

határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

A Ve. az országgyűlési képviselők választására vonatkozó, 243. §-a szerint „Az országgyűlési 

képviselők választásán e törvény I-XII. fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”  

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján „Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 

Fentiek alapján BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottsága – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

III. 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a 243. §-án, a 252 § (1) bekezdésén, a IM rendeleten, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990. 

évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

Budapest 08. kerület, 2018. március 20. 

 

 a BUDAPEST FŐVÁROS 06. 

 Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 
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BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 49/2018. 

(III.20.) számú határozata 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága KÁCSER 

LÁSZLÓ a(z) SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT országgyűlési 

képviselő jelöltje ügyében eljárva, az országgyűlési képviselők választásán az ajánlóívek átadására 

vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában 8 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 

megállapítja, hogy a(z) SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT jelölő 

szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 

124. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy a BUDAPEST FŐVÁROS 06. 

országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra kitűzött választás eljárása során 15 darab 

ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodának a rendelkezésre 

álló határidőben. 

Fent megállapított jogszabálysértés miatt BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság a(z) SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT 

PÁRT  jelölő szervezetet 150 000 Ft, azaz EGYSZÁZÖTVENEZER forint összegű bírság 

megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti 

Választási Iroda Központosított Beszedési 10032000-01040391-00000000 számú bankszámlaszámára 

jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell 

tüntetni a bírságazonosító számot: V182084897. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az 

állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 

jelölt, jelölőszervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási 

Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottságánál (székhely: 1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67.; e-

mail: oevb@jozsefvaros.hu., fax: 313-6696). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e 

határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2018. március 23-án (pénteken) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

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

címét, valamint 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 továbbá a 

benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

A BUDAPEST FŐVÁROS 06. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08 napra kitűzött 

választás eljárása során a(z) SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT jelölő 

szervezet az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének 

megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes 

választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: IM 

rendelet) által előírt A1 jelű formanyomtatványon 100 darab ajánlóívet igényelt KÁCSER LÁSZLÓ 

jelölt számára a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
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Irodától a(z) SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT jelölő szervezet az általa 

igényelt valamennyi ajánlóívet átvette.  

A(z) SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT jelölő szervezet az ajánlóívek 

leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2018.03.05 16.00 óráig 100 darab 

ajánlóívet nem adott át a BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Iroda részére. 

A(z) SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT jelölő szervezet az ajánlóívek 

leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a jelölt bejelentésére vonatkozó határidő 

elteltét követő napon, azaz 2018. 03.06-án 85 db ajánlást nem tartalmazó ajánlóívet adott át a 

Választási Iroda számára.85 db a 

II. 

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a 

jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása 

esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 

határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

A Ve. az országgyűlési képviselők választására vonatkozó, 243. §-a szerint „Az országgyűlési 

képviselők választásán e törvény I-XII. fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”  

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján „Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 

Fentiek alapján BUDAPEST FŐVÁROS 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottsága – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

III. 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a 243. §-án, a 252 § (1) bekezdésén, a IM rendeleten, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990. 

évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Budapest 08. kerület, 2018. március 20. 

 

 a BUDAPEST FŐVÁROS 06. 

 Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 

 
3. napirend: Külképviseleti szavazókör kijelölése 

 

Dr. Mészár Erika 

A Ve. 292. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a 

szavazást megelőző 8. napig kijelöli a külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel 

szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes, az országgyűlési egyéni 

választókerület székhely településén működő szavazatszámláló bizottságot. Az iroda javasolja a 60. 

szavazókört kijelölni, ami a Budapest, VIII. Kálvária tér 12., Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII/2. 

könyvtár helyiségében található. 
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Molnár György 

Mi az oka, hogy ezt javasolja a hivatal? 

 

dr. Mészár Erika 

Pusztán technikai, hogy időben ki tudjon nyitni a könyvtár másnap. 

 

dr. Galambos Károly 

Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 50/2018. (III.20.) 

számon 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

 

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

országgyűlési egyéni választókerületben a 060. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságát 

jelöli ki (szavazókör címe: Budapest, VIII. Kálvária tér 12., Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

VIII/2. könyvtár) a külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel szavazó 

választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására. 

 

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 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: 

oevb@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2018. március 23. napján (péntek) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: 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 

 

A Ve. 292. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a 

szavazást megelőző 8. napig kijelöli a külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel 

szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes, az országgyűlési egyéni 

választókerület székhely településén működő szavazatszámláló bizottságot, amely nem lehet a 78. § 

szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága. 

 

A fenti jogszabályhelyre tekintettel a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a szavazatszámláló bizottság 

kijelöléséről. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság határozata Ve. 14. § 

(2) bekezdés c) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 245. § (1) bekezdés b) pontjában, 292. § (1) 

bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) 

bekezdésében, 221. §-ában, 223-225. §-aiban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 
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3. Egyebek 

 

dr. Mészár Erika 

A húsvéti ünnepekre tekintettel javasolja a Bizottságnak, hogy állapodjanak meg egy időpontban, 

amikor a március 30-án Nagypénteken esetlegesen beérkező kifogás elbírálják. 

 

A Bizottság megállapodik 2018. április  2-án 18.00 órában. Erről az Iroda telefonon értesíti a 

Bizottságot március 30-án 17.00 óráig. 

 

Dr. Galambos Károly 

Több kérdés, észrevétel nem lévén 17.30-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 Tárkányi Máté 

 

 

 

 ______________________________ ________________________________

 dr. Mészár Erika dr. Bojsza Krisztina 

 az OEVI vezető-helyettese az OEVI tagja 

 

 

 ______________________________ ________________________________ 

 dr. Balla Katalin  dr. Kiss Marietta 

 az OEVI tagja  az OEVI tagja 

 

 

 

________________________________  

 Mátraházi Judit 

 az OEVI tagja  

 jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Határozatok nyilvánosságra hozatala:  

Helyben szokásos módon kifüggesztéssel, honlapon történő megjelentetés: 

 

___________________________ (dátum)  ___________________________ (HVI aláírása) 


