
08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság 

102/2014. (VII. 02.) határozata 

A Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

(továbbiakban: OEVB) a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 137/A. pont (Ve. 306/A. §) alapján meghozta a következő 

határozatot 

A Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapítja, hogy a helyi választási iroda vezetője által kialakított területi egyéni 

választókerületi beosztás megfelelő. 

A határozat ellen a meghozataltól számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz 

címzett, de a Budapest Főváros XIV. Kerület 08. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottsághoz benyújtott (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) 

fellebbezéssel lehet élni. 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 

továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a 

Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett, de az OEVB országgyűlési egyéni választókerületi 

választási bizottságnál előterjesztett fellebbezést nyújthat be. 

Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési 

jogkörben hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben 

lehet benyújtani. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem a 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 

Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a 

kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar 

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

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár 

le. Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. 

Indokolás 



Az OEVI jogi szakértőjének tájékoztatása szerint szükséges a területi egyéni választókerületi 

rendszerről ismételten véleményt nyilvánítani. 

Az OEVI jogi szakértője az OEVB elé terjesztette a kialakított területi egyéni választókerületi 

beosztást véleményezés céljából. 

A bizottság álláspontja szerint az OEVI vezetője helyesen alakította ki a területi egyéni 

választókerületi beosztást tekintettel arra, hogy az megfelel a Ve. 77. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak, híven követi Zugló hagyományos történelmi beosztását és igazodik a szerves 

közigazgatási fejlődés mentén létrejött városrészi beosztáshoz. 

A határozat a Ve. 77. § (2) bekezdésén, 137/A pontján (Ve. 306/A. §), a jogorvoslatról való 

tájékoztatás a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, 223.§ (1) bekezdésén, 224.§ (1) és (2) bekezdésein, 

az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ 

(2) bekezdés 1. pontján alapul. 

Budapest, 2014. július 02. 
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