
Napirend 1. és 2. pontja: A Budapest 06. sz. OEVK Választási Bizottság elnökének és 

elnökhelyettesének megválasztása 

 

06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1/2014. (II. 06.) sz. 

határozatával 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot 

fogadta el: 

 

A 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnökének 

megválasztja dr. Galambos Károlyt. 

 

A 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnökhelyettesének 

megválasztja Csabainé Lampert Ágnest 

 

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 a határozat ellen, 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: 313-6696) úgy, hogy az legkésőbb 2014. február 13-án 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. 

 

Indokolás 

I. 

A 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

választási bizottság.  

 

A Ve. 22. § -a szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három 

tagját és legalább két póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti 

település képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését 

követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; 

személyükre az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője tesz 

indítványt. A választási iroda vezetője indítványa alapján Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2014. (II.05.) sz. határozatával 

megválasztotta a 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjait, 

póttagjait. Az 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai 2014. 

február 10-én a Ve. 37. § (1) és (2) bekezdése alapján előírt esküt/fogadalmat a polgármester 

előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti 

szöveggel letette.  



A Ve. 39. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint a választási bizottság az alakuló ülésén a 

választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. Az elnök és az 

elnökhelyettes személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot. 

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az 

eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. 

 

A 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai közül fentiek 

alapján tagjai javaslatára megválasztotta elnökét és elnökhelyettesét. 
 

 

II. 

 

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság határozata Ve. 39. § (1), 44. § 

(1), 14. § (2) bekezdés c) pontja, 245. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

ában foglaltakon alapul. 

 

 

Budapest, 2014. február 10. 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

  

 

 


