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19/2022. (IV.6.) sz. OEVB határozat 

    

Budapest 16. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a 

továbbiakban: OEVB) K. L.  lakos 2022. április 3-án a Budapest Főváros XIX. kerületi Helyi 

Választási Irodához benyújtott, és az OEVB-hez 2022. április 5-én továbbított kifogás 

tárgyában 4 igen szavazattal meghozta a következő  

határozatot: 

Az OEVB a benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

    

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, 

illetékmentesen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Nemzeti Választási 

Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Budapest 16.számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottságnál (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1., Budapest Pf. 

93. 1725., fax: 06-1-283-1187, e-mail:16.oevb@pesterzsebet.hu). A fellebbezést úgy kell 

benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő 

jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.   

 

Indokolás 

  

Kifogást tevő Budapest XIX. kerület egyik szavazókörében működő Szavazatszámláló 

Bizottság tevékenységével szemben nyújtott be kifogást. Kifogást tevő 2022. április 3-án 

szavazatát nem adhatta le, az SZSZB felvette őt a visszautasítottak jegyzékébe. A 

visszautasítás indoka az volt, hogy kifogást tevő nem szerepel a névjegyzékben. 

A kifogás előterjesztője nem jelölte meg a jogszabálysértést, továbbá a kifogás mellé 

bizonyítékot nem, csak egyéb, a kifogás tárgyához nem kapcsolódó iratokat csatolt. 

A Ve. 211. §- a a következőkről rendelkezik: 

  „A Szavazatszámláló Bizottság tevékenysége és döntése ellen – a szavazóköri eredményt 

megállapító döntés kivételével – kifogást lehet benyújtani.” 

A Ve. 212. §- a a következőkről rendelkezik: 

 212. § (1) A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben 

eljuttatva - lehet benyújtani. 
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(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 személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, 

vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 

számát. 

(3) A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 

illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

      A Ve. 215. §-a a következőkről rendelkezik:  

 

215. § A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha 

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy 

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. 

 

Az OEVB a kifogást megvizsgálta és megállapította, hogy a kifogás a Ve. 212. § (2) 

bekezdésében felsoroltak közül nem tartalmazza a jogszabálysértés konkrét megjelölését, 

valamint a jogszabálysértés bizonyítékait. 

A fent leírtak alapján az OEVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Ve. 212. § (2) 

bekezdése és a 215. § c) pontja alapján. 

   

 A határozat a Ve. 211. §-án, 212. §-án, 214. § (1) bekezdésén, 215. §-án és 297. § (1) 

bekezdésének a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. 

§-án, 223 – 225. §-ain, 297. § (3) bekezdés b) pontján és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 2. melléklet XIII. pont VIII. pontján alapul. 

 

 

 

Budapest, 2022. április 6. 

 

 

Csinos Erika 

                                                                                  16. számú OEVB elnöke 


