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63/2014. (III. 28.) határozata  

 

 

A Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

(továbbiakban: OEVB) a JOBBIK Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet által Budapest 

XIV. Kerület 24. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjának bejelentett Győző Gyula 

megbízásának visszautasítása elleni fellebbezés tárgyában meghozta a következő 

 

határozatot 

 

 

A Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapítja a jogszabálysértés tényét, a fellebbezésnek helyt ad, elfogadja a bejelentést, a 

Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetőjének 

29/2014. (III.24.) határozatát megváltoztatja akként, hogy Győző Gyula megbízását 

elfogadja. 

 

 

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  

 

A JOBBIK Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet 2014. március 21-ei napján nyújtotta 

be a szavazatszámláló bizottságba a delegált tagok megbízását. 

 

A Ve. 30. § (3) bekezdése tartalmazza a megbízás kötelező elemeit.  

A Ve. 31. § alapján a Választási Iroda ellenőrizte a megbízott tag választójogát. 

A Ve. 32. § (3) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője határozattal visszautasította 

Győző Gyula megbízását, arra hivatkozással, hogy a jelölt bejelentett lakcíme nem egyezik a 

központi nyilvántartásban szereplő adattal. 

 

A JOBBIK Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet 2014.03.27-én fellebbezést nyújtott 

be az OEVI-hez.  

 

Kérte az OEVB-t, hogy az OEVI vezetőjének határozatát változtassa meg és fogadja el Győző 

Gyula a szavazatszámláló bizottság JOBBIK által delegált tagjának. Kérelme indokaként 

előadta, hogy az összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozaton helyesen szerepel a jelölt 

értesítési címe.  

 

A bizottság álláspontja szerint, mivel Győző Gyula lakcímnélküli a KEK KH. Igazolása 

szerint, ezért neki a megbízásban irreleváns, hogy milyen lakcímet tüntetett fel.  

 

 

A határozat a Ve. 28. § (2) bekezdésén, a Ve. 30-32. §-án, a Ve. 124. §-án, vonatkozóan a Ve. 

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. március 28.  

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Budapest 08. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


