
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUDAPEST 16. SZ. ORSZÁGGYŰLÉSI  

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI  

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG  
 

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

Tel.: 283-1335, Fax: 283-1187 

www.pesterzsebet.hu 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2022. április 01-én 11.00 órakor Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti 

Polgármesteri Hivatal I./60., (Aljegyzői iroda hivatalos helyiségében) a 16. sz. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Bizottság üléséről (továbbiakban: 16. sz. OEVB.). 

 

 

Jelen vannak:  

  

 Csinos Erika   OEVB tag elnök 

    Dr. Hildenbrand Katalin   OEVB tag elnök-helyettes 

 Balásházi Bálint   OEVB tag 

 Horváth-Kaloczkai Edina delegált tag 

 Krisztán Gyula Sándor  delegált tag 

   Kócziánné dr. Pohl Mónika OEVI  Vezető-helyettes (jogi) 

   Kovács András  OEVI  Vezető-helyettes (általános) 

 Dr. Ríz Adrienn  Bizottsági jogi segítő  

 Dr. Serfőző Anikó  Bizottsági jogi segítő 

 Marosiné Benedek Ildikó     OEVB jegyzőkönyvvezető 

 

Távol van: Árendás Mónika Éva delegált tag, Dr. Bánsághy Dániel Márk delegált tag. 

 

 

Csinos Erika:         Köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy a Bizottság  

5  taggal határozatképes az OEVB ülését megnyitja.  
            Ismerteti, majd szavazásra bocsátja a napirendi pontok     

           elfogadását. 

           Szavazás  

           Megállapítja, hogy a Bizottság egyhangú, 5 igen, 0 nem         

           szavazattal döntött a napirend elfogadásáról.  

 

10/2022. (IV.01) sz. OEVB jegyzőkönyvbe foglalt döntés 

Az OEVB 

a 2022. április 01.-i OEVB ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint fogadja el: 

1. Budapest Főváros 16. sz. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottsághoz benyújtott kifogás 

elbírálása.  

 

2. Egyebek.  
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1. NAPIREND:   Budapest Főváros 16. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottsághoz benyújtott kifogás elbírálása.  

 

Kócziánné dr. Pohl Mónika: Röviden tájékoztatja a bizottságot a mai üléssel kapcsolatban.   

 

Csinos Erika:   Felkéri Dr. Serfőző Anikót, hogy ismertesse a kifogást.  

 

Dr. Serfőző Anikó  Ismerteti a kifogást.  

 

N. T. magánszemélyként 2022. március 30-án e-mailben 

nyújtotta be kifogását, az Egységben Magyarországért „politikai 

szövetség” plakátokat felülragasztó magatartása ellen, a 16. 

számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottsághoz. A kifogást határidőben nyújtotta be, a 

névjegyzékben szerepel.  

 Kifogásában leírja, hogy a felülragasztásokat 2022. 03.28. 

napján észlelte, és, hogy az vélhetően a mai napig megte-

kinthető, így a jogsértés folyamatosan fennáll. Hivatkozik a Ve. 

209.§(2) bekezdésére. 

Az alul fekvő, átragasztott plakátot a kifogást tevő szerint a Zöld 

Út Caritas Egyesület (1203 Budapest, Helsinki u. 9. IV/66.) 

helyezte el, mely a kifogást tevő álláspontja szerint a plakát 

egyedi jellemzőiből is megállapítható, a plakát továbbá választói 

akaratot befolyásoló politikai tartalommal bír. 

A felül elfekvő, átragasztó plakátot a kifogást tevő szerint az 

Egységben Magyarországért politikai szövetség adta ki, mely 

egyébiránt a plakát egyedi jellemzőiből egyértelműen 

megállapítható, illetve ráközelítéssel a plakát „impresszum” 

részében olvasható. 

 

Kifogást tevő álláspontja szerint a plakátok választási időszakon 

belüli jogellenes felülragasztással történő eltávolítása a Ve. 144. 

§ (1)–(7) bekezdéseiben meghatározott, választási plakátokra 

vonatkozó rendelkezéseibe ütközik, továbbá sérti a Ve. 2. § (1) 

bek. a), c), e) pontjaiban rögzített alapelveket, és mindenképpen 

sérti a Ve. 2. § (1) bekezdésében rögzített jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. 

 

Kifogást tevő kérte, hogy kifogásának az OEVB adjon helyt, a 

Ve. 218. § (2) bekezdésének a) pontja alapján állapítsa meg a 

jogszabálysértés tényét, az Egységben Magyarországért politikai 

szövetséget tiltsa el a további jogsértéstől, továbbá szabjon ki 

bírságot. 

 

Kifogást tevő kifogásához bizonyítékként három 

fényképfelvételt csatolt. 

 

A csatolt bizonyítékok vizsgálata alapján a Ve. 144. § (7) 

bekezdésének sérelme nem állapítható meg, tekintettel arra, 

hogy a csatolt bizonyítékok sem magát a felülragasztás tényét, 
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sem azt nem támasztják alá, hogy a felülragasztást az Egységben 

Magyarországért politikai szövetség végezte volna. 

Fentiekből következik, hogy a kifogást tévő által hivatkozott Ve. 

2. § (1) bekezdésében megjelölt alapelvek sérelme sem 

állapítható meg. A Ve. 218. § (2) bekezdése a jogsértő további 

jogsértéstől való eltiltását, valamint a bírságolást csak abban az 

esetben teszi lehetővé, amennyiben az OEVB a jogszabálysértés 

tényét megállapítja, így ezen kérelmek vonatkozásában is a 

kifogás elutasításának lehet helye. 

 

Krisztán Gyula Sándor:  Kérdezi, hogy választási hirdetmény tábla szabályozva van-e, 

hogy hány jelölt tehet rá  plakátot, és szabályozható-e helyileg. 

 

dr. Kócziánné dr. Pohl Mónika: Válaszában elmondja, hogy nincs szabályozva, a tiltás a 

felülragasztásra vonatkozik, és nincs lehetőség a szabályozásra. 

 

dr. Hildenbrand Katalin:  A Zöld Út Caritás Egyesületről kérdezi, hogy ki ez, egy jelölő 

szervezet ?  

 

dr. Serfőző Anikó:  Válaszában elmondja, hogy nem tudunk különösebbet, ez egy 

civil szervezet. 

   

Csinos Erika:   Az OEVB a kifogást és mellékleteit megvizsgálta, és ezek 

alapján  javasolja a kifogás elutasítását.   

 

  Szavazás  

Megállapítja, hogy az OEVB a 16/2022. (IV.01.) sz.  

alakszerű határozatával  5 igen egyhangú szavazattal a 

benyújtott kifogást elutasítja.  

 

2.NAPIREND:   Egyebek (dr. B. G. kifogásának tárgyalása) 

 

 

Csinos Erika:  Felkéri Kócziánné Dr. Pohl Mónikát,  hogy ismertesse a  

kifogást. 

 

dr. B. G. 2022. március 31-én nyújtott be kifogást e-mailben 

a 16. sz. a Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottsághoz, amelyben kifogásolta, hogy mobiltelefonjára 

ismeretlen számon kapott kérés nélküli SMS üzenetet, azonban a 

személyes adatai politikai tartalmú üzenetek továbbítására 

történő felhasználásához nem járult hozzá.  

Elmondja, hogy a Választási Iroda a kifogást megvizsgálta, a 

Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény  

meghatározza, hogy mi a hatásköre az OEVB-nek. A kifogásolt 

cselekmény nem az egyéni választókerületi választáshoz 

kapcsolódik.  

Javasolja áttételét, ehhez  kell egy jegyzőkönyvi döntés.  
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Csinos Erika:   Az OEVB megvizsgálta a kifogást, és jogszabályok alapján 

,javasolja a kifogás áttételét a Nemzeti Választási Bizottsághoz. 

 Szavazás: 

Megállapítja, hogy az OEVB 5 igen egyhangú szavazattal az 

alábbi jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta: 

 

11/2022. (IV.1.) sz. OEVB jegyzőkönyvbe foglalt döntés 

 

Az OEVB 

Dr. B. G.  lakos 2022. március 31-én 20:06 órakor benyújtott 

kifogását – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (továbbiakban: Ve.) 213. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján átteszi a Nemzeti Választási Bizottság részére 

elbírálásra, mivel a 16. sz. OEVB a kifogás elbírálására nem 

rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel a Ve. 297. § (3) 

bekezdés a) pontja alapján. 

 

Kócziánné Dr. Pohl Mónika: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy holnap, holnap után és a   

                                                választás napján is lehetséges, hogy jön hasonló kifogás,   

                                                amelyben nem az OEVB az illetékes. Hogy ne kelljen bejönni                          

                                                csak ezért a Bizottságnak, van lehetősége a Bizottságnak az  

OEVB elnökére átruházni az áttételről való döntést.  

Jegyzőkönyvi döntést kell hoznia erről a Bizottságnak. Az 

áttétel jogszabályi feltételeit a  Választási Iroda vizsgálni fogja. 

 

Csinos Erika:                Az OEVB megvizsgálta a lehetőséget, és javasolja az OEVB 

elnökére átruházni jogszabályok alapján a kifogás áttételét.  

Szavazás: 

Megállapítja, hogy az OEVB 5 igen egyhangú szavazattal az 

alábbi jegyzőkönyvbe döntést hozza: 

                             

12/2022. (IV.1.) sz. OEVB jegyzőkönyvbe foglalt döntés 

Az OEVB 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 213. § 

(2) bekezdése alapján a kifogás áttételének jogát az OEVB 

elnökére ruházza át. 
 

Kócziánné Dr. Pohl Mónika:Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Bizottság 2022. április 3-án  

                                                 vasárnap 10  órára érkezzen be a Hivatalba, valamint,  hogy a   

                                                 jövő héten szombaton 9-én kell az eredményt megállapítani. Az  

                                                 itteni feldolgozás miatt 14 órakor kellene a Bizottságnak ülést  

                                                 tartania.  

Krisztán Gyula Sándor:      A Bírsággal kapcsolatban kérdez.  

Kovács András.             Válaszában elmondja, hogy meg történt a 4 jelölőszervezet   

                                        bírságolása. A továbbiakról nincs tudomása a Választási Irodának.  
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Csinos Erika: Köszöni a tájékoztatást, és mivel több hozzászólás nincs a Bizottság üléséhez, 

így azt bezárja. A következő OEVB ülés előreláthatólag a választás napján, 2022. április 3-án 

10 órakor lesz. Mivel több hozzászólás a Bizottság üléséhez nincs, így azt bezárja.  

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

     ………………………………….                  …………………………….. 

      Csinos Erika  sk.        Marosiné Benedek Ildikó sk.                  

             OEVB elnök               jegyzőkönyvvezető 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


