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Budapest Főváros 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
6-H/2014. (II. 18.) 07. számú OEVB határozatával 

egyhangúan, 2 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 

A 07. számú Egyéni Országgyűlési Választókerületi Választási Bizottság G. P. 
Gy. választópolgár Dr. Váczy Attila választási bizottsági megbízatása 
megszűnésének megállapítására vonatkozó indítványát elutasítja. 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Nemzeti Választási 
Bizottsághoz címzett, a Budapest Főváros 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottságnál (1139 Budapest, Béke tér 1.) előterjesztett fellebbezést lehet 
benyújtani. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet 
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 21. napján 16 
óráig megérkezzen. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási 
bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésnek 
tartalmaznia kell, a fellebbezés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, 
lakcímét (székhelyét), és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér a postai értesítési címét, a 
fellebbezés 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 benyújtójának 
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

Indokolás 

G. P. Gy. választópolgár 2014. február 15-én indítványt nyújtott be a választási bizottsághoz a 
Ve. 34. § (3) bekezdése alapján, mely szerint a választási bizottság tagja megbízatása 
megszünésének megállapítását bárki indítványozhatja. Az indítványozó kérelmében azt kérte, 
hogy a választási bizottság a Ve. 34. § (2) bekezdése alapján állapítsa meg határozattal, hogy 
Dr. Váczy Attila, Földes Tamás bizottsági tagok és Mike István póttag megbízatása a Ve. 34. 
§ (l) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség miatt megszünt. A Ve. 18. § (l) 
bekezdésének j) pontja alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja más választási 



Ve. 18. § (l) bekezdésének j) pontja alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja más 
választási bizottság tagja. Figyelemmel arra, hogy Dr. Váczy Attila, Földes Tamás és Mike 
István a Budapest főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság tagja IS , az 
összeférhetetlenség fennáll. 

Az OEVB a Ve. 44.§ (l) bekezdése alapjánjegyzőkönyvbe foglalt 5-JD/2014. ( II. 18.) 07. 
számú OEVB döntésével úgy döntött, hogy az indítványt az indítvánnyal érintett három 
személy vonatkozásában külön-külön tárgyalja meg és külön határozatot hoz. Ennek indoka, 
hogy az indítvány személyi kérdésekre vonatkozik, ezért a Ve. 34. § (4) bekezdése alapján az 
érintett tag a döntéshozatalban nem vehet részt, a három tag csak a saját személyét tekintve 
érintett, tehát a másik két bizottsági tag személyét érintő indítványról történő 
döntéshozatalban részt kell vennie, amely az indítványban szereplő ügyek elkülönítése útján 
biztosítható. 

Az OEVB az alábbi tényállást állapította meg. 

Az OEVB az indítvány elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. (II.13.) számú 
határozatával 2014. február 13-án megválasztotta Dr. Váczy Attilát a Budapest Főváros 07. 
szám ú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagj ává. Dr: V áczy Attila 
2014. február 13-án kelt a Helyi Választási Bizottsághoz benyújtott nyilatkozatában 
lemondott a Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottsági tagságáróL 

Mindezek alapján a választási bizottság az indítványt elutasította, tekintettel arra, hogy Dr. 
Váczy Attila helyi választási bizottsági tagsága a Ve. 34. § (l) bekezdés c) pontja alapján 
lemondással megszűnt, ezért az indítványozó által hivatkozott Ve. 18. § (l) bekezdésének j) 
pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn . A Ve. 34. § (4) bekezdése szerint Dr. V áczy 
Attila a döntéshozatalban nem vett részt és a határozatképesség szempontjából nem lett 
figyelembe véve. 

A határozat a Ve. 18. § (l)j) pontja, 34. §-ának (1)-(4) bekezdésein, a jogorvoslatról való 
tájékoztatás a Ve. 223 . -225. §-ain alapul. 

Budapest, 2014. február 18. 


