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65-H/2018. (IV. 14.) 07. számú OEVB határozatával

egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
A Budapest Főváros 07. számú Egyéni Országgyűlési Választókerületi Választási
Bizottság K. G. választópolgár kifogását elutasítja és elrendeli a határozat közzétételét
az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.budapest13.hu), valamint a Budapest
Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

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 2018. április 17. 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 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 benyújtójának
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

K. G. választópolgár 2018. április 11-én kifogás terjesztett elő, amelyben előadta, hogy nem
tudta választójogát saját elhatározása alapján gyakorolni, mert a horvát nemzetiségi
névjegyzéken szerepelt, így nem adhatta le szavazatát a pártlistára. Nyilatkozott, hogy ugyan
2014.-ben kérte az önkormányzati választásokra tekintettel a nemzetiségi névjegyzékbe
vételét, de nem kérte, hogy annak hatálya az országgyűlési választásokra is kiterjedjen,
továbbá nem kapott olyan tájékoztatást, miszerint a Választási Iroda helyt adott volna olyan
kérelmének, amely a nemzetiséghez tartozása névjegyzékbe való bejegyzésére irányult. Az
alapvető választási jogát sértették meg azzal, hogy kérésére a szavazás napján a

szavazatszámláló bizottság nem helyesbítette a névjegyzéket és nem biztosította, hogy
akaratának megfelelően pártlistára szavazhasson.
A Ve. 249. § (1) bekezdése szerint „Ha legkésőbb a szavazást megelőző második napon a
választópolgár kérelmére
a) a választópolgár nemzetiséghez tartozását a választási iroda törli a központi
névjegyzékből, vagy
b) a választási iroda úgy módosítja a választópolgár adatait a központi névjegyzékben,
hogy nemzetiségi választópolgárként történt névjegyzékbe vételének hatálya az országgyűlési
képviselők választásának névjegyzékére nem terjed ki,
a szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell.”
A Budapest Főváros 07. számú OEVB megállapította, hogy a kifogástevő 2014. július 21-én
benyújtott kérelmében kérte a horvát nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét és a
névjegyzékbe vétel kiterjesztését az országgyűlési választásokra. A HVI döntésével helyt
adott e kérelemnek és a döntést a tértivevény szerint 2014. július 31-én a kifogástevő átvette.
2018. április 6-án 16 óráig kifogástevőnek lehetősége lett volna arra, hogy nyilatkozatát
módosítsa, e határidő lejárta után, a szavazás napján erre már nincs jogszabályi lehetőség. A
szavazatszámláló bizottság jogszerűen járt el, amikor nem tett eleget a szavazás napján a
kifogástevő névjegyzék helyesbítési kérelmének. Megjegyzi a Bizottság, hogy a
választópolgároknak 2018. január 11-től 2018. április 6. napjáig volt lehetőségük arra, hogy a
névjegyzék tartalmát megtekinthessék és a szükséges nyilatkozatokat megtegyék, illetve
módosítsák.
Mindezek alapján az OEVB jogsértés hiányában a kifogást elutasította.
A határozat a Ve. 86.. §-án, 91-95. §-ain, 249. §-án, 297. § (1) bekezdés a) pontján a
jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. §, 223. - 225. §-ain, 297. § (2) bekezdés b) pontján
a közzétételre vonatkozó rendelkezés a Ve. 49. § (2) bekezdésén alapul.
Budapest, 2018. április 14.
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A hiteles példány megtekinthető a XIII. Kerületi Helyi Választási Irodán.

