
3. napirend: G. Zs. által benyújtott kifogás elbírálása 

 

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 

beadványozónak 2018. április 11-én névjegyzékben jogsértő módon feltüntetése 

tárgyában elektronikus úton benyújtott kifogását elutasítja. 

 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a 06. sz. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási 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 (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi 

azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló 

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

nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 
I. 

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

elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, melyben 

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

névjegyzékben szerepelt, így pártlista helyett csak a lengyel nemzetiségi listára szavazhatott 

volna, annak ellenére, hogy korábban nem kérte nemzetiséghez tartozása bejegyzését a 

központi névjegyzékbe. Sikerült még időben kérelmeznie a nemzetiségi listáról való törlését. 

Szomszédasszonya nem vette észre (ugyanezen a címen van bejegyezve), így ő csak lengyel 

nemzetiségi listára 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 

lehetőséget találni az adatok ellenőrzésére. Ő maga a választás előtt, szomszédasszonya a 

választás napján leiratkozott ugyan a nemzetiségi névjegyzékről, de aggályos, hogy egyetlen 

társasházban 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 

tájékoztatást arról, hogy az NVI helyt adott olyan kérelemnek, amely a nemzetiséghez 

tartozása névjegyzékbe 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 

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

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

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. 

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

elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. 

(2) A kifogásnak tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértés megjelölését, 

b) a jogszabálysértés bizonyítékait, 

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

eltér - postai értesítési címét, 

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

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar 

állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

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

bekezdése 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 

meghosszabbítását, illetve a névjegyzékben szereplő adatai módosítását az a magyarországi 

lakcímmel 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 

névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését. 86. § A nemzetiségi választópolgárként történő 

nyilvántartás iránti kérelemnek 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 

névjegyzék, 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 

hatállyal 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 

bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. 

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

alkalmas 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 

meghosszabbítását, illetve a névjegyzékben szereplő adatai módosítását az a magyarországi 

lakcímmel 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 

választópolgár kérheti nemzetiséghez tartozásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, 

illetve a bejegyzés törlését. 86. § A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás iránti 

kérelemnek 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 

névjegyzék, 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 

hatállyal 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 

nemzetiségi 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 

tekintettel arra, hogy 2018. februárjában kérelmére törlésre került, hogy nemzetiségi 

választópolgárként a nemzetiségi névjegyzékbe vételének hatálya az országgyűlési képviselők 

választására is kiterjed, így Beadványozó részére a Ve. 257. § (1) bekezdése szerinti 



szavazólapok kerültek 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 

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

pontját, 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) 

pontjában, 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 

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 

 

 

 


