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89/2014. (IV. 06.) határozata  

 

 

A Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

(továbbiakban: OEVB) 2014. április 6-án érkezett, dr. P. F. kifogása tárgyában a bizottság 

meghozta az alábbi 

 

határozatot 

 

 

A Budapest 08. OEVB úgy dönt, hogy a kifogásnak helyt ad, megállapítja, hogy 

jogszabálysértés történt és Puporka Zsanettet, Kovács Mónikát, Puporka Zoltánnét és Adorján 

Henriket, valamint Tóth Endre Tibornét az SZSZB elnökét a további jogsértéstől eltiltja. 

 

 

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  

 

2014. április 6. napján 13:36 órakor dr. P. F. kifogással élt a Budapest 08. OEVB felé a Ve. 

2.§ e.) pontjában foglalt jogszabálysértés miatt.  

Álláspontja szerint 2014. április 6-án az Ajtósi Dürer soron levő Szent István Gimnázium 

épületében a választás nem kezdődött meg 6:00 órakor, mivel a Magyar Szocialista Párt által 



delegált 24-26. számú szavazókörben delegálni kívánt személyek valamennyien a 25. számú 

szavazókör tagjainak jelentkeztek. Beadványában előadta, hogy a 25. számú szavazókörben e 

miatt 6:38 perckor kezdődött el a szavazás és több választópolgár a szavazókör megnyitása 

előtt eltávozott a helyszínről. Kérte a Választási Bizottságot, hogy szerezze be a 25. számú 

szavazókör jegyzőkönyvét, valamint annak elnökét tanúként hallgassa meg. 

 

A Bizottság helyt adott kifogásoló azon kérésének, hogy a Bizottság hallgassa meg tanúként a 

25. szavazókörben működő SzSzB elnökét. 

 

A Bizottság álláspontja szerint azon MSZP delegáltak akik rossz szavazókörben jelentek meg 

ezzel a magatartásukkal megtévesztették az SzSzB elnökét. A Bizottság ugyanakkor azon az 

állásponton van, hogy az SzSzB elnökének a feladata a megbízó levelek ellenőrzése, így 

ennek elmaradása az Ő terhére róható. 

 

Fentiek alapján a bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.  

 

Az OEVB határozata a választási eljárásról szóló a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, 214.§ (1) 

bekezdésén, 220.§, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)-(4) 

bekezdésein, 297. § (2) bekezdés b) pontján alapul.  

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

(2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

 

 

 

Budapest, 2014. április 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Budapest 08. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság elnöke 

 


