
A Budapest Ol. szám ú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottság 

l/2016.(X.06.) számú OEVB határozata 

A dr. P. I-né magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott 
fellebbezés tárgyában - .$. igen és . Q. nem szavazattal - meghozta a következő 

határozatot: 

A Budapest O l . szamu Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) dr. P. I. beadványát kifogásnak minősítette 
(továbbiakban: kifogás), melynek helyt ad. 

A Bizottság megállapította a jogszabálysértés tényét. 

A Bizottság a Budapest V. kerület 17. szám ú szavazatszámláló bizottság által 
kiállított szavazókörl jegyzőkönyv számadatait az l fő jogosulatlan szavazó 
miatt az alábbiak szerint módosítja: 

A:889; E:340; M:O; J:339; 0:-1; K:65; L:274; 1:5; N:269 

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 
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál (l 051. Budapest, 
Erzsébet tér 4.) 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 külfóldön 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 2016. október ll-én (kedd) 16 órakor jár 
le. 



Indokolás 

Beadványozó kifogását 2016. október 4-én vette át a Választási Iroda. 
A Bizottság a kifogás vizsgálatakor megállapította, hogy a Budapest V. kerület 
17. szám ú szavazatszámláló bizottsága 2016. október 2-i országos 
népszavazáson a Báthory utca szám alatti házban 3 helyre kellett kivigyen 
mozgóurnát. Ez két esetben meg is történt, azonban dr. P. L-hoz nem érkezett 
meg a mozgóuma. A kifogást tevő hétfőn jelezte a választási iroda felé, hogy 
nála nem j árt a mozgóuma. A választási iroda egyeztetett a l 7. szám ú 
szavazatszámláló bizottság elnökével a történtekről. Megállapítást nyert a 
névjegyzék vizsgálatát követően, hogy valaki szavazott, azonban nem dr. P. L
né aláírással. A szavazatszámláló bizottság elnöke és a bizottság l mozgóurnázó 
tagja a népszavazást követő napon a Báthory utca számú házban a helyszínen 
rekonstruálta a történteket, mely szerint dr. P. I.-né helyett, egy olyan személyt 
szavaztatott le a szavazatszámláló bizottság két tagja, aki maga nem kért 
mozgóumát, így nem is szerepelt a mozgóumás jegyzéken. A bizottság 
megállapította, hogy a szavazatot leadó választópolgár a névjegyzéken szerepelt, 
a szavazókörben nem jelent meg. 

A Bizottság fentiek alapján megállapítja, hogy a Budapest 17. számú szavazókör 
szavazatszámláló bizottsága jogszabálysértő módon járt el akkor, amikor a 
mozgóumás jegyzék 2. helyén szereplő dr. P. I.-né során más választópolgárnak 
engedélyezte szavazatának leadását, ezzel megsértve a Ve. 2.§.(1) bek. b.), d), és 
e)pontjait valamint a Ve.l76§.-át és 185.§-át. A Bizottság megállapítja, hogy 
Budapest V. kerület 17. számú szavazókörében a mozgóumás névjegyzéken 2. 
sorszámon szavazatát leadó választópolgár jogosulatlanul adta le szavazatát, 
ezért a szavazóköri jegyzőkönyv számadatait a rendelkező részben foglaltak 
szerint módosította. 

A határozat a Ve. 2.§. (l) b.), d.), e.) pontJam, a 176.§-án, a 185.§-án, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.§-án, 223.§-án valamint a 
népszavazás kezdeményezéséről , az európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 79. § (l) 
bekezdésén, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 33. § (2) bekezdés l . pontján alapul. 

kmf. 


