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JEGYZŐKÖNYV 

 

Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság 

2018. évi 15. üléséről 

 

Készült Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

2018. április 14. napján 13
00

 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármes-

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

15. számú üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Dr. Galambos Károly tag 

Muháné Pál Enikő Judit tag  

Völgyi Péter - JOBBIK megbízott tag 

Molnár György - Együtt megbízott tag  

Őszi Éva – DK megbízott tag  

Botta Melinda – Munkáspárt megbízott tag  

Dr. Lóránth József – FIDESZ – KDNP 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: dr. Tárnokiné Joó Ildikó tag 

 

 

dr. Galambos Károly 

Megállapítja, hogy a Bizottság 9 tagja közül jelen van 8 fő, a Bizottság határozatképes. A 

Bizottság ülését 13.15-kor megnyitja. Elfogadásra javasolja az alábbi napirendet: 

 

1. K. A. által benyújtott kifogás elbírálása  

2. H. G. által benyújtott kifogás elbírálása  

3. G. Zs. által benyújtott kifogás elbírálása  

4. Sz. Á. által benyújtott kifogás elbírálása  

5. B. B. által benyújtott kifogás elbírálása 

6. Budapest 06. sz. OEVK egyéni választókerületi eredményének megállapítása 

7. Egyebek 

 

A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendet. 
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1. napirend: K. A. által benyújtott kifogás elbírálása 

 

dr. Mészár Erika  

Ismerteti a kifogás tartalmát, amit a bizottság tagjai előzetesen megkaptak. Ismerteti az ide 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket:  

 

„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 szer-

vezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

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

utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.” A választási iroda 

megállapította, hogy nem a Bp. 06. OEVB hatáskörébe és illetékességébe tartozik a kifogás 

elbírálása, azonban, mivel a beérkezést követő napon nem került áttételre, ennek a Bizottság-

nak kell eljárnia. Javasolja érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, mert a kifogás nem tartalmazza 

a jogszabálysértés megjelölését, a beadványozó személyes adatait. 

 

Molnár György 

Két kérdése van: Miért nem tettük át? Az világos, hogy a személyes adatait nem adta meg, de 

itt egy szszb tag tette a beadványt, nem beazonosítható? Itt arról van szó, hogy szavazatszám-

lálás közben történhettek szabálytalanságok. Ennek a vizsgálatát akadályozta meg az iroda 

azzal, hogy nem került áttételre. 

 

dr. Mészár Erika 

Nem akadályozta meg ezzel a Választási Iroda, hisz a bizottság dönteni fog a kifogással kap-

csolatban, elbírálja, ahogy azt a másik bizottság is tenné. Az, hogy szszb tag, nem jelenti azt, 

hogy az ő adatai köztudomású adatok lennének.  

 

Galambos Károly 

Nem kötelező áttenni, ide nyújtotta be, nem ismerjük a lakcímét. Majdnem el is késett, mivel 

úgyis üléseztünk, ezért úgy gondoltam, hogy majd ez a Bizottság elbírálja, tekintve, hogy 

semmilyen olyan adat, amiből akár a választójogot meg lehetne állapítani, nem áll rendelke-

zésre. Nem evidencia, hogy ezeket az adatokat ne kelljen megjelölnie, azért mert ő szszb tag. 

Törvényes határidőben megtörténik ennek a kifogásnak az elbírálása, semmi jogsérelmet nem 

szenved a kifogástevő. Akkor érte volna, ha áttesszük, hisz akkor később került volna tárgya-

lásra. Mellesleg nem is tudjuk, hova kellett volna, hisz a lakcímét nem ismerjük. 

 

dr. Galambos Károly 

Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozatot. 
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Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 60/2018. 

(IV.14.) számon 8 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a beadvá-

nyozónak 2018. április 11-én választási csalás tárgyában elektronikus úton benyújtott 

kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választó-

polgár, 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 szem-

ben a meghozataltól számított három napon belül a 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választóke-

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

6696, email: oevb@jozsefvaros.hu)  úgy, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én (kedd) 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 (székhelyé-

től) 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 fel-

lebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbe-

zésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

  

 

I n d o k o l á s 
I. 

K. A. 2018. április 11-én 15.57-kor elektronikus úton kifogást nyújtott be, melyben jelezte, 

hogy csalást tapasztalt szavazatszámlálói tevékenysége körében, a Bp., VIII. kerület 11. sz. 

szavazókörében. Jogtalanul kerültek kitöltésre üresen az urnába dobott szavazólapok, me-

lyekből a számlálás megkezdésekor még minimum 5 volt, a végére 1 darab maradt, miközben 

nem változott a listás szavazólapok száma. Kifogásához bizonyítékként csatolta 01. sz. Or-

szággyűlési Egyéni Választókerület 011. számú szavazókörének 01-008-011-6 azonosító 

számú egyéni és pártlistát jegyzőkönyvét, valamint a rendkívüli eseményről felvett jegyző-

könyvet. 

 

II. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a szerint 

kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelvei-

nek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegy-

zékben 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 szerve-

zet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 
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A Ve. 213. § (3) bekezdése értelmében, ha a választási bizottság, illetve a bizottság elnöke az 

ügyet nem teszi át az illetékes választási bizottsághoz, a választási bizottság köteles az ügyben 

eljárni. 

 

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

Választási Bizottság) megvizsgálta a kifogással szemben támasztott törvényi követelményeket 

és megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésének a) c) és d) 

pontjában foglaltakat, ezért érdemi elbírálásra nem alkalmas. 

 

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

utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat. 

 

Fentiek alapján a Választási Bizottság a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról dön-

tött. 

 

 

III. 

A Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve.  10. §-ában, 14. § (2) bekezdés c) pont-

jában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 208-209. §-ában, 

212-214. §-ában, 215. § c) pontjában foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékozta-

tás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, a 223-225. §-ain alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

 

2. napirend: H. G. által benyújtott kifogás elbírálása 

 

dr. Mészár Erika  

Ismerteti a kifogás tartalmát, amit a bizottság tagjai előzetesen megkaptak. Ismerteti az ide 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket:  

 

„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 szer-

vezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 
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A Ve. 215. § c) pontjában foglalt rendelkezés szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell 

utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.” A választási iroda 

javasolja érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, mert ezeket a kifogás nem tartalmazza, és a kifo-

gás elkésett. 

 

Tárkányi Máté 

Nem találtam én sem bizonyítékot, vagy jelet, ami arra utalna, hogy ilyen van. Ha bárkinek 

van erről tudomása, az jelezze. 

 

dr. Galambos Károly 

A biztonsági rés azt jelentheti talán, hogy a papíralapú szavazás kockázata nagy, ezért úgy 

szavazott, hogy ezt kijátszotta. Nem jelöli meg, hogy melyik jogszabályi rendelkezést nem 

tartja megfelelőnek. Megjegyzi, hogy nem a Bizottság hatásköre a szavazólap biztonsági ele-

meinek megállapítása, elfogadása, mérlegelése. Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozatot. 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 61/2018. 

(IV.14.) számon 8 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a beadvá-

nyozónak 2018. április 11-én szavazás megismétlése tárgyában elektronikus úton be-

nyújtott kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választó-

polgár, 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 szem-

ben a meghozataltól számított három napon belül a 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választóke-

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

6696, email: oevb@jozsefvaros.hu)  úgy, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én (kedd) 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 (székhelyé-

től) 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 fel-

lebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbe-

zésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

  

I n d o k o l á s 

 

I. 

H. G. 2018.04.11. 21 óra 46 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be, mely szerint pa-

nasszal szeretne élni, továbbiakban kérvényezni szeretné a választási szavazás teljes körű 

megismétlését, a biztonsági rések széleskörű tudatosításával, és kizárásával. Beadványának 

indokolásában előadta, hogy adatkezeléshez köthető, papír alapú (szavazólapok) biztonsági 

rések kezelése kapcsán, döntést szeretne kérni a Választási Bizottságtól: megalapozott-e, hogy 

a publikus biztonsági résektől hemzsegő választást érvényesnek mondják ki vagy sem? Kéré-

se: új választást tartsanak, a papír alapú adatkezelés (szavazólapok) biztonsági réseinek tuda-

tosításával, publikálásával, kizárásával. Ellenkező esetben nem teljesül mindenki alapjoga: 

biztonsági rések tudatosítása alapján történő szavazás és választási eljárás. A jelenlegi válasz-

tás során, a szavazat számlálók nem voltak tudatában a lehetséges biztonsági réseknek, így a 
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szavazás alapvető bonyolítása nem helytálló, ami véleménye szerint alapjogot sért. Alapjoga 

alapján, kérvényezi a szavazás teljes körű megismétlését, a biztonsági rések széleskörű tuda-

tosításával, és kizárásával).  

 

II. 

  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a szerint 

kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelvei-

nek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegy-

zékben 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 szerve-

zet 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 kifo-

gást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől szá-

mított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel ren-

delkező választási bizottsághoz.  Tekintettel arra, hogy az országgyűlési választásra 2018. 

április 8. napján került sor, a kifogás benyújtására 2018. április 11. 16.00 óráig lett volna lehe-

tősége a beadványozónak. A kifogás ezen túlmenően nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekez-

désének a-d) pontjában foglaltakat sem, ezért érdemi elbírálásra nem alkalmas. 

 

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

el kell utasítani, ha elkésett, valamint ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében fog-

laltakat. 

 

Fentiek alapján a Választási Bizottság a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról dön-

tött. 

 

III. 

A Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve.  10. §-ában, 14. § (2) bekezdés c) pont-

jában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 208-209. §-ában, 

212-214. §-ában, 215. § b)-c) pontjában foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoz-

tatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, a 223-225. §-ain alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 
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3. napirend: G. Zs. által benyújtott kifogás elbírálása 

 

dr. Mészár Erika  

Ismerteti a kifogás tartalmát, amit a bizottság tagjai előzetesen megkaptak. Tájékoztatja a Bi-

zottságot, hogy a Beadványozó mellékletet nem csatolt. Ismerteti az ide vonatkozó jogszabá-

lyi rendelkezéseket:  

 

„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 szer-

vezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

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

utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.” A választási iroda 

javasolja érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, mert a kifogás elkésett. 

 

dr. Galambos Károly 

Úgy tűnik a levélből, amit időben adott be, és a jogszabálysértést is megjelölte, hogy a bead-

ványozó a saját személyére vonatkozóan nem állít semmilyen jogsértést. Hiszen ő maga leje-

lentkezett a nemzetiségi névjegyzékből, és nem is állítja, hogy nem pártlistára szavazott. 

Egyéb bizonyítékokat pedig nem csatolt (már amennyiben nem ő jelentkezett a nemzetiségi 

névjegyzékbe). A szomszédasszonyra vonatkozóan viszont semmiféle adattal nem rendelke-

zünk.  

 

Molnár György 

Ez a beadvány nem tartalmaz olyan kérést, ami a választásokkal kapcsolatban hozzunk hatá-

rozatot, hanem azt mondja, hogy ő egy bizonyos választásra jelentkezett be a nemzetiségi 

névjegyzékre, mégis átkerült az országgyűlési esetén is. Itt egy súlyos hiba történhetett. Ezt 

kellene vizsgálni, hogy ez hogyan történhetett meg. De erre a választásra vonatkozóan nincs 

kifogás, amit érdemben el lehetne utasítani. 

 

dr. Lóránth József 

Egyetértek az elnökkel. Érdemben kellene dönteni, mert a kifogást tevő megjelölte a Ve. 2. §-

át, és nem is késett el. 

 

dr. Galambos Károly 

Amit ő állít, ténybelileg nincs bizonyítva. Egyértelműen állást tud foglalni abban, hogy itt 

nem történt jogsértés, hiba. Mivel a sajtóban olyan hírek jelentek meg, hogy a választópolgár-

ok párlista helyett nemzetiségi listára szavazhattak csak, ezért szeretné, hogy érdemben le-

gyen elutasítva, hogy nyilvánítsa ki a bizottság, a választópolgárnak felelőssége van, amikor 

egyik vagy másik névjegyzékre jelentkezik. Nyilatkozatot tett arról, hogy nemzetiségi név-

jegyzékre kéri a felvételét, majd onnan való törléséről is nyilatkozott.  

 

Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja azt az eljárási jellegű jegyzőkönyvi 

döntést, miszerint a Bizottság érdemi vizsgálattal utasítsa el a kifogást. 
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Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 12/2018. 

(IV.14.) sz. jegyzőkönyvi döntésével 8 igen szavazattal, egyhangúlag, a következő jegy-

zőkönyvbe foglalt döntést hozta: 

 

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

hogy a kifogást érdemben bírálja el. 

 

dr. Galambos Károly 

Megállapítja, hogy a jegyzőkönyvi döntés alapján érdemi határozatot hoz a Bizottság az eluta-

sításról és szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 62/2018. 

(IV.14.) számon 7 igen 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a beadvá-

nyozónak 2018. április 11-én névjegyzékben jogsértő módon feltüntetése tárgyában 

elektronikus úton benyújtott kifogását elutasítja. 

 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választó-

polgár, 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 szem-

ben a meghozataltól számított három napon belül a 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választóke-

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

6696, email: oevb@jozsefvaros.hu)  úgy, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én (kedd) 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 (székhelyé-

től) 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 fel-

lebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbe-

zésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 
I. 

G. Zs. ( Lakcím: …………….. Postai értesítési cím: ………)  2018. április 11-én 14.52-kor 

elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, melyben kifogásol-

ta, hogy az országgyűlési képviselők 2018. április 8-i választásán a nemzetiségi névjegyzék-

ben szerepelt, így pártlista helyett csak a lengyel nemzetiségi listára szavazhatott volna, annak 

ellenére, hogy korábban nem kérte nemzetiséghez tartozása bejegyzését a központi névjegy-

zékbe. Sikerült még időben kérelmeznie a nemzetiségi listáról való törlését. Szomszédasszo-

nya nem vette észre (ugyanezen a címen van bejegyezve), így ő csak lengyel nemzetiségi lis-

tára tudott szavazni akarata ellenére. (Ellenőrizhető adat, helyben kérte a törlését a listáról, de 

nem szavazhatott pártlistára.) Esetében sérült a választás joga, valamint az önkéntes részvétel 

joga is. 

Beadványában előadta továbbá, hogy 2018. április 8-án, az országgyűlési képviselők általános 

választása előtt a nemzetiségi névjegyzékek rögzítésekor hibák történhettek (vagy máskor), 

kéri, hogy a Választási Bizottság vizsgálja ki, hogyan történhetett ez, vagy próbáljanak lehe-

tőséget találni az adatok ellenőrzésére. Ő maga a választás előtt, szomszédasszonya a válasz-



9 

 

tás napján leiratkozott ugyan a nemzetiségi névjegyzékről, de aggályos, hogy egyetlen társas-

házban két ilyen eset is előfordult. 

Nyilatkozott továbbá, hogy korábban soha nem kérte nemzetiséghez tartozása bejegyzését a 

központi névjegyzékbe az országgyűlési választásokra kiterjedő hatállyal. 

Nyilatkozott ugyanakkor arról is, hogy 2014-ben a nemzetiségi önkormányzati választásokra 

tekintettel kérte a nemzetiségi névjegyzékbe felvételét, de nem kérte, hogy ennek hatálya az 

országgyűlési képviselők választására terjedjen ki. Sőt kifejezetten jelezte az ívet kitöltőnek, 

hogy ezt nem kéri. 

Nyilatkozott továbbá arról is, hogy nem kapott a Ve. 95. § (2)-(3) bekezdései szerinti tájékoz-

tatást arról, hogy az NVI helyt adott olyan kérelemnek, amely a nemzetiséghez tartozása név-

jegyzékbe való bejegyzésére irányult, egészen 2018. márciusáig. 

A választás tisztasága és az önkéntes részvétel a Ve. 2. § (1) bekezdése szerint a választási 

eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni - többek között - a következő 

alapelveket:  

a) a választás tisztaságának megóvása, b) önkéntes részvétel a választási eljárásban. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a szerint 

kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelvei-

nek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegy-

zékben 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 szerve-

zet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

A kifogást a Nemzeti Választási Bizottság 2018. április 11. napján a Ve. 213. § (1)-(2) bekez-

dése alapján a 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz áttette. 

 

A Ve. 209. § (1) bekezdése értelmében 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.   

 

A Ve. 84. § rendelkezései szerint: (1) A névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének meg-

hosszabbítását, illetve a névjegyzékben szereplő adatai módosítását az a magyarországi lak-

címmel nem rendelkező választópolgár kérheti folyamatosan, az adott választást megelőző 

tizenötödik napig, aki az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult. 

 

A Ve. rendelkezései szerint: 85. § (1) bekezdés a) pontja szerint a magyarországi lakcímmel 

rendelkező választópolgár kérheti nemzetiséghez tartozásának bejegyzését a központi név-

jegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését. 86. § A nemzetiségi választópolgárként történő nyil-

vántartás iránti kérelemnek tartalmaznia kell 

a) a nemzetiség megjelölését, 

b) a választópolgár nyilatkozatát, amelyben megvallja az adott nemzetiséghez tartozását, 
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c) annak megjelölését, hogy nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételét az 

országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal kéri-e. 

 

A Ve. 257. § rendelkezései szerint: (1) A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegy-

zék, illetve a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján a választópolgár részére 

egy egyéni választókerületi szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot ad át. 

(1a) A szavazatszámláló bizottság az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő ha-

tállyal nemzetiségi választópolgárként névjegyzékben szereplő választópolgár részére egy 

egyéni választókerületi szavazólapot és nemzetiségének listás szavazólapját adja át. 

 

A Ve. 43. § rendelkezései szerint: (1) A választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyí-

tékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. 

(2) A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkal-

mas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a 

tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. 

(4) A választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású 

tényeket nem kell bizonyítani. 

(5) A választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen 

alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. 

 

A Ve. 84. § rendelkezései szerint: (1) A névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének meg-

hosszabbítását, illetve a névjegyzékben szereplő adatai módosítását az a magyarországi lak-

címmel nem rendelkező választópolgár kérheti folyamatosan, az adott választást megelőző 

tizenötödik napig, aki az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult. 

 

A Ve. 85. § (1) bekezdés a) pontja szerint a magyarországi lakcímmel rendelkező választó-

polgár kérheti nemzetiséghez tartozásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a be-

jegyzés törlését. 86. § A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás iránti kérelem-

nek tartalmaznia kell 

a) a nemzetiség megjelölését, 

b) a választópolgár nyilatkozatát, amelyben megvallja az adott nemzetiséghez tartozását, 

c) annak megjelölését, hogy nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételét az 

országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal kéri-e. 

 

A Ve. 257. § rendelkezései szerint: (1) A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegy-

zék, illetve a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján a választópolgár részére 

egy egyéni választókerületi szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot ad át. 

(1a) A szavazatszámláló bizottság az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő ha-

tállyal nemzetiségi választópolgárként névjegyzékben szereplő választópolgár részére egy 

egyéni választókerületi szavazólapot és nemzetiségének listás szavazólapját adja át. 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 

tájékoztatása alapján a választási informatikai rendszer adatai szerint a Beadványozó nemzeti-

ségi névjegyzékbe vétele iránti kérelme 2014. szeptember 02-án 09.49-kor került benyújtásra, 

jóváhagyása 2014. szeptember 02-án megtörtént, a nemzetiségi névjegyzékben vétel iránti 

kérelem hatályának kiterjesztésére vonatkozó bejegyzés törlése kérésének 2018. február 27-én 

adott helyt. 

 

A Választási Bizottság álláspontja szerint Beadványozó 2018. április 08-án ért sérelmeket 

kifogásol, mely esetében a Választási Iroda fenti nyilatkozata alapján nem bizonyított tekin-

tettel arra, hogy 2018. februárjában kérelmére törlésre került, hogy nemzetiségi választópol-

gárként a nemzetiségi névjegyzékbe vételének hatálya az országgyűlési képviselők választásá-

ra is kiterjed, így Beadványozó részére a Ve. 257. § (1) bekezdése szerinti szavazólapok ke-
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rültek biztosításra, nem a Ve. 257. § (1a) bekezdés szerintiek, így Beadványozó esetében az 

általa kifogásolt Ve. 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja nem sérült.  

 

Beadványozónak a szomszédasszony névjegyzékbe vételére vonatkozó kifogása érdemi elbí-

rálásra nem alkalmas tekintettel arra, hogy nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pont-

ját, abból nem állapítható meg a sérelmezett jogszabálysértés, a jogszabálysértéssel érintett 

személy, valamint a jogszabálysértés elkövetésének ideje.  

 

Fentiek alapján a Választási Bizottság a kérelem elutasításáról döntött. 

 

A Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve.  10. §-ában, 14. § (2) bekezdés c) pont-

jában, 43. §-ában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 84. §-85. 

§-ában,  208-209. §-ában, 212-214. §-ában foglaltakon, 257. §-ában, a jogorvoslati lehetőség-

ről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, a 223-225. §-ain alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

4. napirend: Sz. Á. által benyújtott kifogás elbírálása 

 

dr. Mészár Erika  

Ismerteti a kifogás tartalmát, amit a bizottság tagjai előzetesen megkaptak. Tájékoztatja a Bi-

zottságot, hogy a Beadványozó mellékletet nem csatolt. Ismerteti az ide vonatkozó jogszabá-

lyi rendelkezéseket:  

 

„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 szer-

vezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

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

utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.” A választási iroda 

megállapította, hogy érdemi vizsgálatra alkalmas. Javasolja a kifogás elutasítását. 

 

Molnár György 

A beadványozó kitért arra, hogy ő nem kérte a nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételét. 

Két lehetőség van, vagy rosszul emlékszik, vagy tévesen beikszelték a rendszerben. Kapott-e 

értesítést erről? Ha kapott, az ő hibája, ha nem, akkor eljárási hiba lehet. 

 

dr. Mészár Erika 

Az informatikai rendszerből megállapítható, hogy levélben értesítést kapott. 
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dr. Galambos Károly 

Nincs bizonyíték csatolva. Ha azt állítja, hogy nemzetiségi listára szavazott, és ezt kifogásol-

ta, azonban az adatok alapján neki így is kellett tennie. Amikor elment szavazni, és nem azt a 

szavazólapot kapta, amire számított, miért nem jelezte az szszb-nek? Ezeket a nyilatkozatokat 

nem őrzik meg, meg kell semmisíteni, ezért nehéz bármit is bizonyítani. A nem kellő infor-

máltság lehetett az, ami miatt ez a beadvány született.  

Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

 

 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 63/2018. 

(IV.14.) számon 8 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a beadvá-

nyozónak 2018. április 11-én elektronikus úton benyújtott kifogását elutasítja. 

 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választó-

polgár, 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 szem-

ben a meghozataltól számított három napon belül a 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választóke-

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

6696, email: oevb@jozsefvaros.hu)  úgy, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én (kedd) 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 (székhelyé-

től) 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 fel-

lebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbe-

zésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

  

 

I n d o k o l á s 
I. 

Sz. Á. (Lakcím: ………………………) 2018. április 11-én 15.13-kor a Nemzeti Választási 

Bizottsághoz elektronikus úton kifogást nyújtott be, melyben sérelmezte, hogy az országgyű-

lési képviselők 2018. április 8-i választásán szerepelt a nemzetiségi névjegyzékben, pártlista 

helyett csak a lengyel nemzetiségi listára szavazhatott annak ellenére, hogy korábban nem 

kérte nemzetiséghez tartozása bejegyzését a központi névjegyzékbe és nem volt lehetősége 

azonnali jogorvoslattal élni az akaratával ellentétesen és tudomása nélkül rá vonatkozó adato-

kat tartalmazó névjegyzék adattartalmának azonnali hatályú helyesbítése érdekében.  

 

Beadványában előadta, hogy 2018. április 8-án, az országgyűlési képviselők általános válasz-

tása napján a 06 sz. országgyűlési egyéni választókerület 32. számú szavazókörében a szava-

zatszámláló bizottság tájékoztatta arról, hogy lengyel nemzetiségi választópolgárként szerepel 

a szavazóköri névjegyzékben. Ennek következtében egy egyéni választókerületi jelölteket 

tartalmazó szavazólapon és egy nemzetiségi listás szavazólapon szavazhatott, pártlistás sza-

vazólapon nem. Nyilatkozott továbbá, hogy korábban soha nem kérte nemzetiséghez tartozása 

bejegyzését a központi névjegyzékbe az országgyűlési választásokra kiterjedő hatállyal. Nyi-
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latkozott arról, hogy nem kapott a Ve. 95. § (2)-(3) bekezdései szerint tájékoztatást arról, 

hogy az NVI helyt adott olyan kérelemnek, amely a nemzetiséghez tartozása névjegyzékbe 

való bejegyzésére irányult. Előadta továbbá, hogy az országgyűlési képviselők 2018. évi álta-

lános választásán nem tudta aktív választójogát gyakorolni, mert a választási szervek, különös 

tekintettel a szavazatszámláló bizottság megtagadták ezt a lehetőséget, hogy akaratának meg-

felelően a pártlisták valamelyikére adhassa le a szavazatát, és megtagadták az ehhez szüksé-

ges névjegyzék-módosítást. 

 

 

 

A Ve. 2. § (1) bekezdése szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre 

kell juttatni - többek között - a következő alapelveket: a) a választás tisztaságának megóvása, 

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban. Beadványozó kifejtette, hogy esetében sérül az 

önkéntesség elve, hiszen kifejezett akaratával ellentétesen megakadályozták, hogy a választá-

son szándékának megfelelően vehessen részt, noha az országgyűlési képviselők 2018. évi 

általános választásán választójogosult volt. Beadványozó sérelmezte, hogy a szavazás napján 

a szavazóhelyiségben hiába tiltakozott az ellen, hogy pártlistákat tartalmazó szavazólap he-

lyett nemzetiségi listát tartalmazó szavazólapot kapjon, tovább kérte, hogy a szavazóköri név-

jegyzékben található adatokat helyesbítsék, noha egyértelműen felhívta rá a figyelmet, hogy 

az abban található nemzetiségi adatok akaratát nem tükrözik, hanem azzal ellentétesek és tu-

domása nélkül kerültek oda bejegyzésre, ahogy arra is, hogy az országgyűlési képviselők 

2018. évi általános választásán aktív választójogával az országgyűlési pártlisták közötti vá-

lasztás útján kíván élni. Beadványozó kérte a Választási Bizottságot, hogy a Ve. 208. § (2) 

bekezdés a) pontja szerint állapítsa meg, hogy a nemzetiséghez tartozásának a saját kérelme 

nélkül történt szerepeltetése a választói névjegyzékben, valamint ennek következtében az, 

hogy pártlistára nem, csak nemzetiségi listára szavazhatott, sérti a választási eljárás Ve. 2. § 

(1) bekezdés a) és b) pont szerinti alapelveit, a választás tisztaságát és az önkéntes részvételt a 

választási eljárásban, valamint ellentétes  az Alaptörvényben és az Egyezményben garantált 

választójogával és az az Alaptörvényben és az Egyezményben garantált tisztességes eljárás-

hoz valamint jogorvoslathoz való alapvető joggal, a választójog és az információs önrendel-

kezés, mint alapvető jogokkal összefüggésben. 

 

 

II. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a szerint 

kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelvei-

nek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegy-

zékben 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 szerve-

zet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 
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A kifogást a Nemzeti Választási Bizottság 2018. április 11. napján a Ve. 213. § (1)-(2) bekez-

dése alapján a 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz áttette. 

 

A Ve. 84. § rendelkezései szerint: (1) A névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének meg-

hosszabbítását, illetve a névjegyzékben szereplő adatai módosítását az a magyarországi lak-

címmel nem rendelkező választópolgár kérheti folyamatosan, az adott választást megelőző 

tizenötödik napig, aki az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult. 

 

 

A Ve. 85. § (1) bekezdés a) pontja szerint a magyarországi lakcímmel rendelkező választó-

polgár kérheti nemzetiséghez tartozásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a be-

jegyzés törlését. 86. § A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás iránti kérelem-

nek tartalmaznia kell 

a) a nemzetiség megjelölését, 

b) a választópolgár nyilatkozatát, amelyben megvallja az adott nemzetiséghez tartozását, 

c) annak megjelölését, hogy nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételét az 

országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal kéri-e. 

 

A Ve. 257. § rendelkezései szerint: (1) A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegy-

zék, illetve a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján a választópolgár részére 

egy egyéni választókerületi szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot ad át. 

(1a) A szavazatszámláló bizottság az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő ha-

tállyal nemzetiségi választópolgárként névjegyzékben szereplő választópolgár részére egy 

egyéni választókerületi szavazólapot és nemzetiségének listás szavazólapját adja át. 

 

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

Választási Bizottság) álláspontja szerint a központi névjegyzékkel kapcsolatos nyilvántartásra 

vonatkozó kérelem valamennyi a Ve. hatálya alá tartozó választásra kiterjed. A nemzetiségi 

választópolgárként való nyilvántartásba vételi kérelem esetében a kérelemben nyilatkozni 

lehet arra, hogy a névjegyzékbe való felvételét az érintett személy az országgyűlési képvise-

lők választására is kiterjedő hatállyal kéri. 

A választópolgárnak a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos dokumentumait ellenőrizni szük-

séges, mielőtt azokat aláírja és a nyilvántartásba vételt vagy annak változását (megszűnteté-

sét) kéri. Utóbb nem hivatkozhat arra, hogy a kérelmen olyan elírás van, amelyre a szándékolt 

akarata nem terjedt ki. 

 

A Ve. 43. § rendelkezései szerint: (1) A választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyí-

tékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. 

(2) A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkal-

mas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a 

tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. 

(4) A választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású 

tényeket nem kell bizonyítani. 

(5) A választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen 

alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 

tájékoztatása szerint a választási informatikai rendszer adatai szerint beadványozó nemzetisé-

gi névjegyzékbe vétele iránti kérelme 2014. szeptember 02-án levél útján került benyújtásra, 

jóváhagyása 2014. szeptember 02-án megtörtént, a választási informatikai rendszer adatai 

szerint a névjegyzékbe vétel kiterjesztésre került az országgyűlési választásokra, az erről szó-

ló Helyi Választási Iroda döntése 2014. szeptember 02-án kelt.  
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A Választási Bizottság megállapítása szerint a kifogásban nem kerültek csatolásra a jogsza-

bálysértés bizonyítékai, a Választási Iroda nyilatkozata azonban azt támasztja alá, hogy bead-

ványozó a 2014. szeptember 02-án benyújtott kérelmében kérte a névjegyzékbe vétel kiter-

jesztését az országgyűlési választásokra.  

 

Fentiek alapján a Választási Bizottság a kérelem elutasításáról döntött. 

 

 

 

III. 

 

A Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve.  10. §-ában, 14. § (2) bekezdés c) pont-

jában, 43. §-ában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 84. §-85. 

§-ában,  208-209. §-ában, 212-214. §-ában, 220. §-ában foglaltakon, 257. §-ában, a jogorvos-

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

ain alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

5. napirend: B. B. által benyújtott kifogás elbírálása 

 

dr. Mészár Erika  

Ismerteti a kifogás tartalmát, amit a bizottság tagjai előzetesen megkaptak. Tájékoztatja a Bi-

zottságot, hogy a Beadványozó mellékletet nem csatolt. Ismerteti az ide vonatkozó jogszabá-

lyi rendelkezéseket:  

 

„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 szer-

vezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

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

utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.” A választási iroda 

javasolja érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, mert ezeket a kifogás nem tartalmazza. 

 

dr. Galambos Károly 
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Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az 64/2018. 

(IV.14.) számon 8 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a beadvá-

nyozónak 2018. április 11-én választójoga sérelme tárgyában elektronikus úton benyúj-

tott kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

 

 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választó-

polgár, 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 szem-

ben a meghozataltól számított három napon belül a 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választóke-

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

6696, email: oevb@jozsefvaros.hu)  úgy, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én (kedd) 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 (székhelyé-

től) 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 fel-

lebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbe-

zésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

B. B. 2018. április 11-én 10:20-kor Bács-Kiskun megyei 06. Országgyűlési Egyéni Választó-

kerületi Választási Bizottsághoz elektronikus úton kifogást nyújtott be, melyben sérelmezte, a 

2018. április 8-án lezajlott országgyűlési választáson átjelentkezőként vett részt. Vidéki beje-

lentett lakcímmel rendelkezik és a budapesti III. kerületben szavazott. Bízva a szavazólapok 

kiosztóiban – hogy valóban a bajai körzet egyéni listáját kapja meg. Gyanús volt számára, 

hogy Dúró Dóra neve szerepel rajta, valamint hogy a Kétfarkú Kutyapárt is képviselteti magát 

Baján. Mivel sietett és tudta, hogy melyik párt indulójára szeretné leadni a voksát, nem firtat-

ta. Később nézett utána, hogy a 8. kerületi listát kapta meg, nem a bajai körzetét. Ezzel úgy 

gondolja, választási jogsértést követtek el és nem élhetett szabad választási jogával, így ez a 

szavazata – önhibáján kívül – érvénytelen lesz.  

 

II. 

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

lasztási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatko-

zással 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, 
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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 szerve-

zet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

  

A kifogást a Bács-Kiskun Megyei 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bi-

zottság 2018. április 12. napján a 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottsághoz áttette. 

 

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

Választási Bizottság)  álláspontja szerint a kifogás nem a hatáskörrel és illetékességgel ren-

delkező választási bizottsághoz került áttételre, azonban a Ve. 213. § (1) bekezdése alapján 

köteles eljárni a hozzá áttett ügyben. 

 

 

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

Választási Bizottság) megvizsgálta a kifogással szemben támasztott törvényi követelményeket 

és megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésének a)- d) pont-

jában foglaltakat, ezért érdemi elbírálásra nem alkalmas. 

 

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

utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat. 

 

Fentiek alapján a Választási Bizottság a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról dön-

tött. 

 

 

III. 

A Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve.  10. §-ában, 14. § (2) bekezdés c) pont-

jában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 208-209. §-ában, 

212-214. §-ában, 215. § c) pontjában foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékozta-

tás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, a 223-225. §-ain alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

dr. Galambos Károly szünetet rendel el 14.00-16.00 óráig. 

 

A Bizottság 16.28-kor folytatja ülését. 
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6. napirendi pont: Budapest 06. sz. OEVK egyéni választókerületi eredményének 

megállapítása 

 

dr. Mészár Erika 

Részletesen ismerteti számszakilag Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerület 

egyéni választókerületi eredményét, mely alapján a választókerületben a választás eredmé-

nyes volt, a a megválasztott képviselő Dr. Kocsis Máté Sándor a FIDESZ-MAGYAR POL-

GÁRI SZÖVETSÉG – KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT jelölő szervezetek közös 

jelöltje lett. 

 

A Bizottság tagjai megtekintik a szavazatszámláló bizottságok szavazóköri jegyzőkönyveit és 

eredményeit, az eredeti szavazóköri jegyzőkönyvek 2. sz. példányai alapján.  

  

dr. Galambos Károly 

Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 65/2018. 

(IV.14.) számon 8 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  
 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2018. áp-

rilis 08. napján megtartott országgyűlési képviselők választásának Budapest 06. ország-

gyűlési egyéni választókerület egyéni választókerületi eredményét a jelen határozat mel-

lékletét képező külön jegyzőkönyv (jegyzőkönyv az egyéni választókerület választási 

eredményéről) alapján a következők szerint állapítja meg: 

a választókerületben a választás eredményes volt, a megválasztott képviselő Dr. Kocsis 

Máté Sándor a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – KERESZTÉNYDE-

MOKRATA NÉPPÁRT jelölő szervezetek közös jelöltje lett. 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elrendeli 

jelen határozat és mellékletét képező jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu 

oldalon 2018. április 14. napjától.   
 

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a válasz-

tási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van 

helye. Jelen határozat ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító 

döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási 

eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést 

benyújtani, melyet a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 

továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a 

Nemzeti Választási Bizottságnak címezve nyújthat be a meghozataltól számított három napon 

belül a 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. április 17-én (kedd) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartal-

maznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lak-

címét (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 állampol-

gárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet eseté-

ben a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának tele-

faxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax-

számát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozha-

tók.  

 

http://www.jozsefvaros.hu/
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I N D O K O L Á S 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve). 188. §-197. §, 

valamint a 292. § szerint Budapest 06. számú országgyűlési egyéni választókerülethez tartozó 

szavazatszámláló bizottságok megszámlálták a szavazatokat és a 199. § alapján a szavazatok 

megszámlálását követően megállapították a választás szavazóköri eredményét.  

 

A Ve. 294. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási 

bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon 

megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét.  

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 13. § alapján az 

egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes sza-

vazatot kapta. 

 

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

országgyűlési egyéni választókerülethez tartozó szavazókörök szavazatszámláló bizottságok 

által megállapított szavazóköri eredmények, a „szavazóköri jegyzőkönyv egyéni választókerü-

leti képviselő választásáról” elnevezésű eredeti szavazóköri eredmény jegyzőkönyvek alapján 

összesítette a szavazatokat és ez alapján megállapította Budapest 06. számú országgyűlési 

egyéni választókerület egyéni választókerületi eredményét, az eredményt a határozat mellék-

letét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves 

részét képezi.  

 

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

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

kezdésében, 46. §-ában, 202. § (1) bekezdésén, 294. § (2) bekezdésében, a 2011. évi CCIII. 

törvény 13. §-ában foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) 

bekezdésén, 223-225. §-ain, 241. § (1)-(2) bekezdésein alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

7. Egyebek 

 

Nincs  

 

 

Dr. Galambos Károly 

Több kérdés, észrevétel nem lévén 16.57-kor berekeszti az ülést.  

 

K. m. f. 

 

 ______________________________ ________________________________ 

 Dr. Galambos Károly  Muháné Pál Enikő Judit 
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 ______________________________ ________________________________ 

 Völgyi Péter Őszi Éva 

 

 

 

 

 ______________________________ ________________________________ 

 Molnár György dr. Lóránth József 

 

 

 

 

 ______________________________ ________________________________ 

 Tárkányi Máté Botta Melinda 

 

 

 

 

 ______________________________ ________________________________

 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) 


