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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 

Budapest 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

Választási Bizottság  

2014. évi 4. üléséről 

 

 
Készült Budapest Főváros 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság 2014. március 3-án 18
00

 órakor a Budapest Főváros VIII: kerület Józsefvárosi Polgármes-

teri Hivatal (Budapest VIII. Baross u. 63-67.) III. em. 320-as hivatalos helyiségében megtar-

tott 4. számú üléséről. 

 
1.sz. napirend: Sohonyay Tiborné kifogása plakát miatt 

 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 15/2014. 

(III.03.) számon 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

 

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

nyozónak 2014. február 28-án illegális plakátkihelyezés 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: 459-2215, 

email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 06-án (csütörtök) 

16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekez-

dése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (szék-

helyétől) 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. 

 

Sohonyay Tiborné (………………………) elektronikus úton kifogást nyújtott be 2014. feb-

ruár 28-án 10.40-kor a Választási Bizottságának címezve, melyben előadta, hogy ezen a na-

pon a Bp., IX. Lobogó u. 10. sz. előtt észrevette, hogy a Lehet Más a Politika Párt (LMP) vá-

lasztási plakátja az utca mentén álló lámpaoszlop tetején került elhelyezésre. A reklámtáblák, 

reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes 

szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 3.§. (2) a.) pontjának értelmében tilos 

plakátot elhelyezni közvilágítási oszlopon. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (Vet.) 2. §. (1).bek. e.) pontja a választási eljárás alapelvei közt sorolja fel a jóhisze-

mű és rendeltetésszerű joggyakorlást. Véleménye szerint az LMP választási plakátjának lám-

paoszlopon történő elhelyezésével megsértette a fenti jogszabályokat, így kérte, hogy a 

Vet.218.§.(2).bek. alapján állapítsa meg a Választási Bizottság a jogszabálysértést, és a jog-
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szabálysértőt tiltsa el a további jogszabálysértéstől. Beadványozó a kifogáshoz 2 db. fénykép-

felvételt csatolt. 

 

  

II. 

  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (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 a Budapest 06. sz. Egyéni Választókerületi Választási Iroda által a választási informatikai 

alkalmazásokból kinyomtatott adatok alapján megállapította, hogy a beadványozó a központi 

névjegyzékben az általa megjelölt személyi azonosítóval nem szerepel. 

  

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

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

 

Fentiek alapján a Választási Bizottság a Ve. 209. § (1) bekezdésében, 215. §-ban megállapí-

tott hatáskörében eljárva a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött. tekintettel 

arra, hogy a beadványozó által megjelölt személyi azonosító nem a beadványozó személyi 

azonosítója, így a kifogás nem tartalmazta a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját. 

 

III. 

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

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

kezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 208-209. §-ában, 212. §-ában, 214. §-

ában, 215. § c) pontjában foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a 

Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-225. §-okon alapul. 

  

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

2. sz. napirend: Lénárd Lajosné az A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT jelölő 

szervezet országgyűlési képviselőjelöltjét nyilvántartásba vétele  

 

 



 3 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 16/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Lénárd Lajosné A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT jelölő szervezet 

országgyűlési képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.  

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Lénárd Lajosné (lakcím: …………..) A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT jelölő 

szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Bu-

dapest 06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak 

választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabá-

lyairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény 

országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 

(a továbbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az or-

szággyűlési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállí-

tott ajánlóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Válasz-

tási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta 

előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 24 db. ajánlóíven 169 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 
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eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 24 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-

sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során 169 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 130 

ajánlás érvényes, 39 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-225. §-okon alapul. 
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 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

3. sz. napirend: dr. Sarkadi László a NEGYEDIK KÖZTÁRSASÁG PÁRT jelölő szer-

vezet országgyűlési képviselőjelöltjét nyilvántartásba vétele  

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 17/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében dr. Sarkadi László a NEGYEDIK KÖZTRÁSASÁG PÁRT jelölő szervezet or-

szággyűlési képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.  

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Dr. Sarkadi László (lakcím: ………………….) a NEGYEDIK KÖZTÁRSASÁG PÁRT 

jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztá-

son Budapest 06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba 

vételét kezdeményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagja-

inak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt beje-

lentése az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a 

nevére kiállított ajánlóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választóke-

rületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi ha-

táridő lejárta előtt átvett.  

 

II. 
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A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 93 db. ajánlóíven 579 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 93 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-

sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során az általa leadott 579 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy 

azok közül 471 ajánlás érvényes, 108 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt köve-

telményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 
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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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

4.sz. napirend: Torma  Zsolt az ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT jelölő szervezet országgyűlési 

képviselőjelöltjét nyilvántartásba vétele 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 18/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Torma Zsolt az ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT jelölő szervezet országgyűlési 

képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi. 

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Torma Zsolt (lakcím: …………………….) az ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT jelölő szerve-

zet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 

06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét kezde-

ményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál, 

melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választá-

sán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a 

választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országo-
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san összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a to-

vábbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az országgyű-

lési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállított aján-

lóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda 

(a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 111 db. ajánlóíven 830 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 111 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánló-

íven szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes 

ajánlások száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás ér-

vényes-e, ennek során 830 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 

513 ajánlás érvényes, 317 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 
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sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek megfelel, ezért a jelölt nyilvántar-

tásba vétele a mai napon megtörtént. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5.-6. 

§-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választá-

si irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási 

eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan össze-

sített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 33. §-ában és 20. 

mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás 

pedig a Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-225. §-okon alapul. 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

5.sz. napirend: Cseh Rita az ÚJ DIMENZIÓ PÁRT jelölő szervezet jelöltjének nyil-

vántartásba vétele 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 19/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 5 igen 1 nem szavazattal, a következő határozatot hozta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Cseh Rita az ÚJ DIMENZIÓ PÁRT jelölő szervezet országgyűlési képviselője-

löltjét nyilvántartásba veszi. 

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 
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I. 

Cseh Rita (lakcím: ……………...) az ÚJ DIMENZIÓ PÁRT jelölő szervezet országgyűlési 

képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. egyéni vá-

lasztókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Buda-

pest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál, melyhez benyúj-

totta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási 

irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljá-

rásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített 

adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM 

rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők 

választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállított ajánlóívekett, me-

lyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a további-

akban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 100 db. ajánlóíven 746 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 100 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánló-

íven szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes 

ajánlások száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás ér-

vényes-e, ennek során 746 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 

503 ajánlás érvényes, 243 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 
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A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek megfelel, ezért a jelölt nyilvántar-

tásba vétele a mai napon megtörtént. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5.-6. 

§-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választá-

si irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási 

eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan össze-

sített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 33. §-ában és 20. 

mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás 

pedig a Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-225. §-okon alapul. 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

6.sz. napirend: dr. Suda Dezső  a SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI PÁRT-

JA jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele  

 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 20/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében dr. Suda Dezső József a SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI 

PÁRTJA jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi. 

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 

223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a 
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lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi 

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

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Dr. Suda Dezső József (lakcím: …………………..) a SZOCIÁLDEMOKRATÁK MA-

GYAR POLGÁRI PÁRTJA jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi or-

szággyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. egyéni választókerületében egyéni képvi-

selőjelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és 

az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, 

valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 

28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 

„Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű formanyom-

tatványt, valamint a nevére kiállított ajánlóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 

03-án a törvényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 132 db. ajánlóíven 977 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-



 13 

mond. A jelölt az E1 egyéni képviselőjelölt bejelentése nyomtatványon nyilatkozott arról, 

hogy a szavazólap az utónevei közül csak a Dezső utónevet tartalmazza. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 132 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánló-

íven szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes 

ajánlások száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás ér-

vényes-e, ennek során 977 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 

522 ajánlás érvényes, 455 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek megfelel, ezért a jelölt nyilvántar-

tásba vétele a mai napon megtörtént. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5.-6. 

§-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választá-

si irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási 

eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan össze-

sített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 33. §-ában és 20. 

mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás 

pedig a Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-225. §-okon alapul. 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

7.sz. napirend: Makai Istvánné a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szer-

vezet jelöltjének nyilvántartásba vétele 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 21/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Makai Istvánné a KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉP-

PÁRT jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi. 
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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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Makai Istvánné (lakcím: …………………….) a KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁ-

GOSSÁGÉRT NÉPPÁRT jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi ország-

gyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselője-

löltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Vá-

lasztókerületi Választási Bizottságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az 

Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, 

valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 

28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 

„Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű formanyom-

tatványt, valamint a nevére kiállított ajánlóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 

03-án a törvényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 135 db. ajánlóíven 1038 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 
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Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság ellenőrizte az 

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 135 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánló-

íven szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes 

ajánlások száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás ér-

vényes-e, ennek során 1038 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 

558 ajánlás érvényes, 480 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek megfelel, ezért a jelölt nyilvántar-

tásba vétele a mai napon megtörtént. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5.-6. 

§-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választá-

si irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási 

eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan össze-

sített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 33. §-ában és 20. 

mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás 

pedig a Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-225. §-okon alapul. 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

7. napirend: Horváth Aladár a MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT jelölő szervezet ország-

gyűlési képviselőjelöltjét nyilvántartásba vétele  

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 22/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 4 igen 2 nem szavazattal, a következő határozatot hozta:  
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Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Horváth Aladár a MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT jelölő szervezet ország-

gyűlési képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi. 

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Horváth Aladár (lakcím: ………………..) a MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT jelölő 

szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Bu-

dapest 06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak 

választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabá-

lyairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény 

országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 

(a továbbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az or-

szággyűlési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállí-

tott ajánlóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Válasz-

tási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta 

előtt átvett.  

 

II. 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 125 db. ajánlóíven 877 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 
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ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 125 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánló-

íven szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes 

ajánlások száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás ér-

vényes-e, ennek során 877 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 

501 ajánlás érvényes, 376 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek megfelel, ezért a jelölt nyilvántar-

tásba vétele a mai napon megtörtént. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5.-6. 

§-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választá-

si irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási 

eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan össze-

sített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 33. §-ában és 20. 

mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás 

pedig a Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-225. §-okon alapul. 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  
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 Választási Bizottság elnöke 

 

8.sz. napirend: Hollós Péter Lóránt a ZÖLDEK PÁRTJA jelölő szervezet országgyűlési kép-

viselőjelöltjét nyilvántartásba vétel 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 23/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Hollós Péter Lóránt a ZÖLDEK PÁRTJA jelölő szervezet országgyűlési képvise-

lőjelöltjét nyilvántartásba veszi. 

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Hollós Péter Lóránt (lakcím: ……………..) a ZÖLDEK PÁRTJA jelölő szervezet ország-

gyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. 

egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte 

a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál, melyhez 

benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a vá-

lasztási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a válasz-

tási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan 

összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a további-

akban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési 

képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállított ajánló-

íveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 100 db. ajánlóíven 788 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 
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központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. A jelölt az E1 egyéni képviselőjelölt bejelentése nyomtatványon nyilatkozott arról, 

hogy a szavazólap az utónevei közül csak a Péter utónevet tartalmazza. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 100 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánló-

íven szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes 

ajánlások száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás ér-

vényes-e, ennek során 788 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 

539 ajánlás érvényes, 249 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek megfelel, ezért a jelölt nyilvántar-

tásba vétele a mai napon megtörtént. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5.-6. 

§-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választá-

si irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási 

eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan össze-
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sített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 33. §-ában és 20. 

mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás 

pedig a Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-225. §-okon alapul. 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

9.sz. napirend: Csorba Lajos független képviselőjelölt nyilvántartásba vétele 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 24/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Csorba Lajos FÜGGETLEN JELÖLT országgyűlési képviselőjelöltet nyilván-

tartásba veszi. 

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Csorba Lajos (lakcím: ……………..) FÜGGETLEN JELÖLT országgyűlési képviselőjelölt 

a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. egyéni választókerületében 

egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest 06. sz. Ország-

gyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlé-

si képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe 

tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó 

nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének 

megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 22. 

melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán” 

elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállított ajánlóíveket, melyeket a Budapest 

06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási 

Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta előtt átvett.  
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II. 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt független jelöltet az országgyű-

lési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jogerős. 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 132 db. ajánlóíven 1001 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 132 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánló-

íven szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes 

ajánlások száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás ér-

vényes-e, ennek során 1001 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 

551 ajánlás érvényes, 450 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek megfelel, ezért a jelölt nyilvántar-

tásba vétele a mai napon megtörtént. 

 

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) 
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és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5.-6. 

§-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választá-

si irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási 

eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan össze-

sített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 33. §-ában és 20. 

mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás 

pedig a Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-225. §-okon alapul. 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

10.sz. napirend: Mike Melinda Klaudia a SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI jelölő szerve-

zet országgyűlési képviselőjelöltjét nyilvántartásba vétele 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 25/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Mike Melinda Klaudia a SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI jelölő szervezet 

országgyűlési képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.  

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Mike Melinda Klaudia (lakcím: ……………...) a SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI jelölő 

szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Bu-

dapest 06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak 

választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabá-
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lyairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény 

országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 

(a továbbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az or-

szággyűlési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállí-

tott ajánlóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Válasz-

tási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta 

előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 110 db. ajánlóíven 815 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 110. db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánló-

íven szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes 

ajánlások száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás ér-

vényes-e, ennek során 815 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 

456 ajánlás érvényes, 359 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 
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sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

11. sz. napirend: Zajkó Roland a SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT 

PÁRT jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjét nyilvántartásba vétele 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 26/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Zajkó Roland SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 

jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasít-

ja.  

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 



 25 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Zajkó Roland  (lakcím: ……………..) a SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYAROR-

SZÁGÉRT PÁRT jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési 

képviselőválasztáson Budapest 06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választóke-

rületi Választási Bizottságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai 

Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtá-

sának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint 

a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. 

(XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni 

jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, 

valamint a nevére kiállított ajánlóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a 

törvényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül 53 db. ajánlóíven 285 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a köz-

ponti névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási 

informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 
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A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megvizsgálta 

a Választási Iroda által ellenőrzött 53 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-

sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során 285 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 174 

ajánlás érvényes, 111 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek.  

  

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

12. napirend: Marosvölgyi Noémi az EGYÜTT 2014 PÁRT jelölő szervezet országgyűlési 

képviselőjelöltjét nyilvántartásba vétele 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 27/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Marosvölgyi Noémi EGYÜTT 2014 PÁRT jelölő szervezet országgyűlési 

képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.  

  

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

polgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi 
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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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Marosvölgyi Noémi  (lakcím: …………………...) az EGYÜTT 2014 PÁRT jelölő szervezet 

országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. 

sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét kezdemé-

nyezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál, 

melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választá-

sán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a 

választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országo-

san összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a to-

vábbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az országgyű-

lési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállított aján-

lóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda 

(a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 99 db. ajánlóíven 731 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 
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Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság ellenőrizte az 

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 99 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-

sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során 731 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 447 

ajánlás érvényes, 284 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek.  

  

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

13. sz. napirend: Szűcs Ilona Rozália a HATÁRON TÚLI MAGYAROK PÁRTJA jelölő 

szervezet országgyűlési képviselőjelöltjét nyilvántartásba vétele 
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Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 28/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Szűcs Ilona Rozália a Határon Túli Magyarok Pártja jelölő szervezet országgyű-

lési képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.  

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Szűcs Ilona Rozália (lakcím: ……………..) Szabó Bettina Beáta útján a Határon Túli Magya-

rok Pártja jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képvise-

lőválasztáson Budapest 06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilván-

tartásba vételét kezdeményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Par-

lament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának 

részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a vá-

lasztási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 

15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt 

bejelentése az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, vala-

mint a nevére kiállított ajánlóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Vá-

lasztókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a tör-

vényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 93 db. ajánlóíven 667 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 
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eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 93 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-

sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során 667 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 249 

ajánlás érvényes, 418 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek.  

  

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-225. §-okon alapul. 
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 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

14.sz. napirend: Ternák Zsolt a MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT jelölő 

szervezet országgyűlési képviselőjelöltjét nyilvántartásba vétele 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 29/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Ternák Zsolt a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet országgyűlési 

képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.  

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Ternák Zsolt (lakcím: ………………..) Vikákovics László  útján a Magyarországi Szociál-

demokrata Párt jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési kép-

viselőválasztáson Budapest 06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választóke-

rületi Választási Bizottságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai 

Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtá-

sának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint 

a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. 

(XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni 

jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, 

valamint a nevére kiállított ajánlóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a 

törvényi határidő lejárta előtt átvett.  
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II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül 98 db. ajánlóíven 740 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a köz-

ponti névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási 

informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 98 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-

sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során 740 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 457 

ajánlás érvényes, 283 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek.  

  

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 
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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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

15. sz. napirend: Virányi Tamás az ÖSSZEFOGÁS PÁRT jelölő szervezet országgyűlési kép-

viselőjelöltjét nyilvántartásba vétele 

 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 30/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Virányi Tamás az ÖSSZEFOGÁS PÁRTJA jelölő szervezet országgyűlési 

képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.  

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Virányi Tamás (lakcím: ………………...) az ÖSSZEFOGÁS PÁRT jelölő szervezet ország-

gyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. 
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egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte 

a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál, melyhez 

benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a vá-

lasztási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a válasz-

tási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan 

összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a további-

akban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési 

képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállított ajánló-

íveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 110 db. ajánlóíven 605 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 110 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánló-

íven szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes 

ajánlások száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás ér-

vényes-e, ennek során 605 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 

341 ajánlás érvényes, 264 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 
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A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

16. sz. napirend: Szepesi Ferenc független képviselőjelölt nyilvántartásba vétele 

 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 31/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Szepesi Ferenc FÜGGETLEN JELÖLT országgyűlési képviselőjelöltet nyilván-

tartásba vételét visszautasítja. 

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 
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típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Szepesi Ferenc (lakcím: ……………..) FÜGGETLEN JELÖLT országgyűlési képviselőjelölt 

a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. egyéni választókerületében 

egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest 06. sz. Ország-

gyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlé-

si képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe 

tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó 

nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének 

megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 22. 

melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán” 

elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállított ajánló íveket, melyeket a Buda-

pest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Válasz-

tási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt független jelöltet az országgyű-

lési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jogerős. 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 1 db. ajánlóíven 1 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a közpon-

ti névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási in-

formatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 1 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-
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sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során 1 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül nincs érvé-

nyes ajánlás, nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, ezért a jelölt nyil-

vántartásba vételét a mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5.-6. 

§-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választá-

si irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási 

eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan össze-

sített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 33. §-ában és 20. 

mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás 

pedig a Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-225. §-okon alapul. 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

17. sz. napirend: Leskó Emese a FÜGGETLEN KISGAZDA- FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁ-

RI PÁRT jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjét nyilvántartásba vétele 

 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 32/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Leskó Emese FÜGGTELEN KISGAZDA-FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁRI 

PÁRT  jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visz-

szautasítja.  

  

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 a határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 
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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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Leskó Emese  (lakcím: ……………………….) a FÜGGTELEN KISGAZDA-

FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁRI PÁRT jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 

2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. egyéni választókerületében 

egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest 06. sz. Ország-

gyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlé-

si képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe 

tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó 

nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének 

megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 22. 

melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán” 

elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállított ajánlóíveket, melyeket a Budapest 

06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási 

Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül 86 db. ajánlóíven 639 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a köz-

ponti névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási 

informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 
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Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság ellenőrizte az 

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 86 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-

sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során 639 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 406 

ajánlás érvényes, 233 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek.  

  

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

18.sz. napirend: Laczkó Rózsa a TISZTA ENERGIÁVAL MAGYARORSZÁGÉRT képvise-

lőjelöltjének nyilvántartásba vétele 
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Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 33/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Laczkó Rózsa TISZTA ENERGIÁVAL MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT jelölő szer-

vezet országgyűlési képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.  

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Laczkó Rózsa  (lakcím: ………………...) a TISZTA ENERGIÁVAL MAGYARORSZÁG-

ÉRT PÁRT jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képvi-

selőválasztáson Budapest 06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyil-

vántartásba vételét kezdeményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Par-

lament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának 

részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a vá-

lasztási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 

15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt 

bejelentése az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, vala-

mint a nevére kiállított ajánlóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Vá-

lasztókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a tör-

vényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül 55 db. ajánlóíven 435 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a köz-

ponti névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási 

informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 
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eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 55 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-

sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során 435 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 288 

ajánlás érvényes, 147 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek.  

  

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-225. §-okon alapul. 
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 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

19.sz. napirend: Rafael Melinda  az MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT jelölő szervezet or-

szággyűlési képviselőjelöltje 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 34/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Rafael Melinda MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT jelölő szervezet országgyűlési 

képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.  

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Rafael Melinda  (lakcím: ……………….) az MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT jelölő 

szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Bu-

dapest 06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak 

választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabá-

lyairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény 

országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 

(a továbbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az or-

szággyűlési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállí-

tott ajánlóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Válasz-

tási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta 

előtt átvett.  
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II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül 99 db. ajánlóíven 748 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a köz-

ponti névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási 

informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 99 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-

sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során 748 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 435 

ajánlás érvényes, 313 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek.  

  

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 
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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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

20.sz. napirend: Kun Róbert NEMZETI ÉRDEKÉRT PÁRT jelölő szervezet országgyű-

lési képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vétele 

 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 35/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Kun Róbert NEMZETI ÉRDEKÉRT PÁRT jelölő szervezet országgyűlési 

képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.  

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Kun Róbert  (lakcím: ……………...) a NEMZETI ÉRDEKÉRT PÁRT jelölő szervezet or-

szággyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. 
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egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte 

a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál, melyhez 

benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a vá-

lasztási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a válasz-

tási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan 

összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a további-

akban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési 

képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállított ajánló-

íveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül 95 db. ajánlóíven 710 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a köz-

ponti névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási 

informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 95 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-

sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során 710 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 436 

ajánlás érvényes, 274 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek.  

  

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 
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A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

21.sz. napirend: Huber Gabriella Angyal a MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT jelölő szervezet 

országgyűlési képviselőjelöltjét nyilvántartásba vétele 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 36/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Huber Gabriella Angyal a MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT jelölő szervezet or-

szággyűlési képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.  

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 
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típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Huber Gabriella Angyal (lakcím: ………………) a MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT Jelölő 

szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Bu-

dapest 06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak 

választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabá-

lyairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény 

országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 

(a továbbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az or-

szággyűlési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállí-

tott ajánlóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Válasz-

tási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta 

előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 68 db. ajánlóíven 537 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 
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A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megvizsgálta 

a Választási Iroda által ellenőrzött 68 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-

sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során 537 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 302 

ajánlás érvényes, 235 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

22. sz. napirend: Beke László a SZABAD MAGYAROK PÁRTJA jelölő szervezet or-

szággyűlési képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vétele 
 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 37/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Beke László a SZABAD MAGYAROK PÁRTJA jelölő szervezet országgyűlési 

képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.  
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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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

I. 

Beke László (lakcím: ……………………….) SZABAD MAGYAROK PÁRTJA jelölő szer-

vezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 

06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét kezde-

ményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál, 

melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választá-

sán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a 

választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országo-

san összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a to-

vábbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az országgyű-

lési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállított aján-

lóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda 

(a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 80 db. ajánlóíven 615 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 
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Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság ellenőrizte az 

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 80 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-

sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során 615 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 310 

ajánlás érvényes, 305 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

23.sz. napirend: Lakatos László Lajos az ELÉGEDETLENEK PÁRTJA jelölő szervezet 

országgyűlési képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vétele 
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Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 38/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Lakatos László Lajos az ELÉGEDETLENEK PÁRTJA jelölő szervezet ország-

gyűlési képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.  

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Lakatos László Lajos (lakcím: ………………...) az ELÉGEDETLENEK PÁRTJA Jelölő 

szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Bu-

dapest 06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak 

választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabá-

lyairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény 

országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 

(a továbbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az or-

szággyűlési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállí-

tott ajánlóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Válasz-

tási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta 

előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 63 db. ajánlóíven 475 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  
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ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. A jelölt az E1 egyéni képviselőjelölt bejelentése nyomtatványon nyilatkozott arról, 

hogy a szavazólap az utónevei közül csak a László utónevet tartalmazza. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 22 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-

sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során 475 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 191 

ajánlás érvényes, 284 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 
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KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

 

24 sz. napirend: Virányi Tamás az ÖSSZEFOGÁS PÁRT jelölő szervezet országgyűlési 

képviselőjelöltjét nyilvántartásba vétele 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 39/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Virányi Tamás az ÖSSZEFOGÁS PÁRTJA jelölő szervezet országgyűlési 

képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.  

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Virányi Tamás (lakcím: ……………...) az ÖSSZEFOGÁS PÁRT jelölő szervezet ország-

gyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. 

egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte 

a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál, melyhez 

benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a vá-

lasztási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a válasz-

tási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan 

összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a további-

akban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési 

képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállított ajánló-

íveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta előtt átvett.  
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II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a korábbi 

30/2014 (III.03.) sz. határozatában – az ajánlások egy részének értékelése nélkül – állapította 

meg a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóív adattartalmát, a jogszabályi követelmények-

nek megfelelő érvényes ajánlások számát. valamint a jogszabályi követelményeknek nem 

megfelelő ajánlások számát. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 147 db. ajánlóíven 832 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 147 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánló-

íven szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes 

ajánlások száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás ér-

vényes-e, ennek során 832 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 

456 ajánlás érvényes, 376 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 
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sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

25. sz. napirend: Illés Béla az EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTTÉÉRT 

DEMOKRATIKUS PÁRT jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjekénti nyilván-

tartásba vétele 
 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 40/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Illés Béla az EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTTÉÉRT DE-

MOKRATIKUS PÁRT jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjekénti nyilvántar-

tásba vételét visszautasítja.  

  

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 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: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-
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címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Illés Béla (lakcím: ………………...) az ÖSSZEFOGÁS PÁRT jelölő szervezet országgyűlési 

képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. egyéni vá-

lasztókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Buda-

pest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál, melyhez benyúj-

totta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási 

irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljá-

rásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített 

adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM 

rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők 

választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint a nevére kiállított ajánlóíveket, melye-

ket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiak-

ban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a törvényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 123 db. ajánlóíven 909 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 123 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánló-

íven szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes 
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ajánlások száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás ér-

vényes-e, ennek során 909 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 

376 ajánlás érvényes, 533 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 

26. sz. napirend: Török-Szabó Erzsébet a MEGOLDÁS: EGYIKSEM! CIVILKONT-

ROLL PÁRT jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjét nyilvántartásba vétele 
 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 41/2014. 

(III.03.) sz. határozatával 6 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hoz-

ta:  

  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi 

országgyűlési képviselőválasztáson Budapest 06. sz. országgyűlési egyéni választókerü-

letében Török-Szabó Erzsébet a MEGOLDÁS: EGYIKSEM! CIVILKONTROLL 

PÁRT jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visz-

szautasítja.  

  

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 a határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a 06. sz. Országgyűlési 
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Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-

67., fax: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

06. (csütörtök) 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 választó-

polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartás-

ba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél-

címét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

   

I n d o k o l á s 

  

I. 

Török-Szabó Erzsébet (lakcím: ……………..) a MEGOLDÁS: EGYIKSEM! CIVIL-

KONTROLL PÁRT jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltje a 2014. évi országgyűlési 

képviselőválasztáson Budapest 06. sz. egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választóke-

rületi Választási Bizottságnál, melyhez benyújtotta az országgyűlési képviselők és az Európai 

Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtá-

sának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint 

a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. 

(XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 22. melléklete szerinti E1 „Egyéni 

jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű formanyomtatványt, 

valamint a nevére kiállított ajánlóíveket, melyeket a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) 2014. március 03-án a 

törvényi határidő lejárta előtt átvett.  

 

II. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával a fent megjelölt jelölő szervezetet az ország-

gyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vette, mely határozat jog-

erős. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken adott ajánlások 

közül a 74 db. ajánlóíven 570 ajánlást – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a 

központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választá-

si informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy  

ea) az ajánlóív eredeti-e, 

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, 

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval, 

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett ada-

taival, 

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak 

bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az 

országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott, 

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább foly-

tatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 

számot. 

 

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

országgyűlési képviselőjelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 
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bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került KIM rendeletben és a választási eljárásról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően, a képviselőjelölt választójoggal rendelkezik. A képvi-

selőjelölt az ajánlóív igénylésekor a KIM rendelet 18. melléklete szerinti A1 „Ajánlóív igény-

lése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatás-

sal, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről le-

mond. 

 

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

a Választási Iroda által ellenőrzött 74 db. ajánlóív adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven 

szereplő adatok valósak-e, illetve a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlá-

sok száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 500 ajánlás érvényes-

e, ennek során 570 ajánlás megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 310 

ajánlás érvényes, 560 ajánlat nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ajánlóívek 

vizsgálata során figyelembe vette a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének 

egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakat. 

 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a későbbiek-

ben dönt, arról, hogy az átadott ajánlóívek hiánytalanul leadásra kerültek-e. A Budapest 06. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az átvett és leadott ajánlóívek 

sorszám szerinti ellenőrzését három napon belül elvégzi, és az esetleges bírság kiszabásáról 

külön határozatban dönt. 

 

A fentiek alapján a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-

ság megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek nem felel meg, az érvényes ajánlá-

sok száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét a 

mai napon visszautasította. 

 

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, 119. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. 

§, 133. § (2) bekezdésében, a 252. §-ban, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény 5.-6. §-ában, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 

KIM rendelet 33. §-ában és 20. mellékletében és 22. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati 

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

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 


