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

 

 

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 

beadványozónak 2018. április 11-én szavazás megismétlése tárgyában 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 

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. 

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

panasszal 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? 

Kérése: új választást tartsanak, a papír alapú adatkezelés (szavazólapok) biztonsági réseinek 

tudatosításával, publikálásával, kizárásával. Ellenkező esetben nem teljesül mindenki 

alapjoga: biztonsági rések tudatosítása alapján történő szavazás és választási eljárás. A 

jelenlegi választás során, a szavazat számlálók nem voltak tudatában a lehetséges biztonsági 

réseknek, így a szavazás alapvető bonyolítása nem helytálló, ami véleménye szerint alapjogot 

sért. Alapjoga alapján, kérvényezi a szavazás teljes körű megismétlését, a biztonsági rések 

széleskörű tudatosításával, 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 

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 elkésett, mert 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.  Tekintettel arra, hogy az országgyűlési választásra 2018. 

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

lehetősége a beadványozónak. A kifogás ezen túlmenően nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) 

bekezdésének 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 

foglaltakat. 

 

Fentiek alapján a Választási Bizottság a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról 

döntött. 

 

III. 

A 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. § b)-c) pontjában foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló 

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

 

Kisebbségi vélemény: - 
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