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JEGYZŐKÖNYV 

 

Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság 

2018. évi 14. üléséről 

 

Készült Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

2018. április 10. napján 17
00

 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

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

megtartott 14. 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  

 

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

dr. Mészár Erika az OEVI vezető-helyettese 

dr. Balla Katalin az OEVI tagja 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Mátraházi Judit az OEVI tagja 

 

Egyéb megjelentek: - 

 

Távolmaradását bejelentette:, Botta Melinda – Munkáspárt megbízott tag, Tárkányi Máté – 

LMP megbízott tag, Dr. Lóránth József – FIDESZ – KDNP megbízott tag; dr. Tárnokiné Joó 

Ildikó tag 

 

 

dr. Galambos Károly 

Megállapítja, hogy a Bizottság 9 tagja közül jelen van 5 fő, a Bizottság határozatképes. A 

Bizottság ülését 17.00-kor megnyitja. Elfogadásra javasolja az alábbi napirendet: 

 

1. kifogás elbírálása a Bp., VIII. Tolnai Lajos u. 9-11. sz. alatti szavazókör 150 méteres 

körzetében kampánytevékenység végzése 

2. Egyebek 

 

A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendet. 

 

1. napirend:  kifogás elbírálása a Bp., Tolnai Lajos u. 9-11. sz. alatti szavazókör 150 

méteres körzetében kampánytevékenység végzése 

 

dr. Mészár Erika  

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

Bizottságot, hogy a Beadványozó mellékletet nem csatolt. Ismerteti az ide vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseket:  

 

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

elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. 
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(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 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. 

 

Molnár György 

Véleménye szerint a nevét és a jogszabálysértést tartalmazza. 

 

dr. Galambos Károly 

A tények valóban benne vannak, hogy álláspontja szerint kampánytevékenységet végzett a 

szavazókör 150 méteres körzetében. Megjegyzi, hogy még az sincs benne, hogy bármi 

elhangzott-e azzal kapcsolatban, mit csinált ott a képviselő. Nincs benne, hogy a Ve. mely 

szakaszában foglaltakat sértette meg a tevékenységével. A kérdés az, hogy egyáltalán érdemi 

vitára alkalmas-e a kifogás. A választási iroda a személyi azonosítók, adatok hiányában a 

választójogot sem tudja leellenőrizni. 

 

dr. Galambos Károly 

Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az 59/2018. 

(IV.10.) számon 5 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

beadványozó  elektronikus úton benyújtott kifogását érdemi vizsgálat nélkül 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 

13-án (pénteken) 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. 
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P. B. 2018. április 8-án 11.46-kor a Nemzeti Választási Bizottsághoz elektronikus úton 

bejelentette, hogy kampánycsend megsértését tapasztalta, Budapest 1084 Tolnai Lajos utca 9-

11 szám alatti szavazókör közelében 2018. április 08-án 10 óra 30 perckor az önkormányzat 

képviselője, D. I. két kísérőjével egy papírlapról (amin nevek és címek voltak felsorolva) 

neveket olvasva a Tolnai Lajos utca 23 szám alatti házban épp becsöngetett egy lakoshoz, 

mely a szavazókör 150 méteres területén belül van. A szavazás tisztasága érdekében, 

beadványozó jogorvoslatot kér a fenti ügyben. 

II. 

 

 
  

Fenti beadványt a Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.)  208. §-a szerinti kifogásnak tekintette, melyet a Ve. 

213. § (1) és (2) bekezdése alapján az ügyet áttette az annak elbírálására hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottsághoz  

  

A Ve. 214. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a 

beérkezésétől – áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő 

beérkezésétől – számított harmadik napon dönt 

 

A 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. 

  

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

Választási Bizottság) megvizsgálta a kifogással szemben támasztott törvényi követelményeket 

és megállapította, hogy a kifogás a Ve. 212. § (2) bekezdés a), c) d) pontjában foglaltaknak 

nem felel meg, mert nem tartalmazza a jogszabálysértés jogszabályhely szerinti megjelölését, 

kifogás benyújtójának lakcímét, személyi azonosítóját.  

  

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 

döntött. 

  

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

határozata a Ve.  10. §-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § 

(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 208-209. §-ában, 212-214. §-ában, 215. § c) pontjában 

foglaltakon, 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 

2. Egyebek 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy reggel 8.00 órára megy az iroda a külképviseleti 

szavazatokért április 14-én. A Bizottsági ülés a választás eredményének megállapítása 

érdekében szombaton 13.00 órakor lesz. 

 

Dr. Galambos Károly 

Több kérdés, észrevétel nem lévén 17.15-kor berekeszti az ülést.  

 

K. m. f. 

 

 ______________________________ ________________________________ 

 Dr. Galambos Károly  Muháné Pál Enikő Judit 

 

 

 

 

 ______________________________ ________________________________ 

 Völgyi Péter Őszi Éva 

 

 

 ______________________________  

 

 Molnár György  

 

 

 ______________________________ ________________________________

 dr. Mészár Erika  dr. Balla Katalin 

 az OEVI vezető-helyettese az OEVI tagja 

 

 

 

________________________________  

 Mátraházi Judit 

 az OEVI tagja  

 jegyzőkönyvvezető 

 

Határozatok nyilvánosságra hozatala:  

Helyben szokásos módon kifüggesztéssel, honlapon történő megjelentetés: 

 

___________________________ (dátum)  ___________________________ (HVI aláírása) 


