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Budapest Főváros 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
40-H/2022. (IV. 3.) 07. számú OEVB határozatával
5 igen 2 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:

A Budapest Főváros 07. számú Egyéni Országgyűlési Választókerületi Választási
Bizottság S. E, és T. N. választópolgárok 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 2022. április 6. 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
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának 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

S. E. és T. N. választópolgárok 2022. április 3-én kifogást terjesztettek elő. Kifogásukban
előadták, hogy több választótól bejelentés érkezett hozzájuk, hogy 2022. április 3-án a
délelőtti órákban és ezt követően is több szavazókörben a szavazatszámláló bizottság tagjai
megkérdezik a választópolgároktól, hogy kívánnak-e a népszavazási kérdésekre vonatkozóan
is szavazni. A kifogásban megjelölték az érintett szavazóköröket, valamint a 12. és 88.
szavazókörben ezt az eljárást személyesen is tapasztalták. Álláspontjuk szerint ez sérti a Ve.
2. § a) pontja szerinti a választás tisztaságának megóvása, b) pontja szerinti önkéntes
részvétel és e) pontja szerinti rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket. Ennek alapján kérik,
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hogy a Választási Bizottság állapítsa meg a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
jogsértés tényét és a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján tiltsa el a jogsértőt a további
jogszabálysértéstől és a választási eljárás jogorvoslattal érintett részét semmisítse meg és
ismételtesse meg.
Az OEVB megállapította, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke a 7/2022. (I. 11.) KE
határozatával az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása és a 8/2022. (I. 11.)
KE határozatával az országos népszavazás időpontját 2022. április 3. napjára tűzte ki. Ennek
alapján az országgyűlési képviselő választás és az országos népszavazás egyidőben közös
eljárásban történik. A választópolgárok önkéntes döntésük alapján vehetnek részt az egyik,
illetve a másik választáson, ezt támasztja alá, hogy a választópolgárok a névjegyzéken
egymástól független külön aláírásukkal igazolják az országgyűlési választás szavazólapjainak
és az országos népszavazás szavazólapjának az átvételét. A két választás egymástól technikai
szempontból is elkülönül, figyelemmel arra, hogy a szavazás napján a részvételre vonatkozó
adatokat is külön-külön kell jelentenie a szavazatszámláló bizottságoknak, és a szavazóköri
jegyzőkönyvek is elkülönülnek egymástól. Mindezek alapján az OEVB álláspontja szerint a
kifogásolt gyakorlat, mely szerint egyes szavazatszámláló bizottságok megkérdezik a
megjelent választópolgárokat, hogy a két választás közül melyiken kívánnak részt venni, nem
sérti a Ve. 2. § a), b), e) pontja szerinti alapelveket, csak a szavazatszámláló bizottság
feladatainak technikai lebonyolítását segíti, annak tisztázásával, hogy a választópolgár a
névjegyzéket hol írja alá és ennek megfelelően milyen szavazólapokat kell a választópolgár
részére átadnia a bizottságnak, ezért ez önmagában semmilyen módon nem alkalmas a
választópolgárok választói akaratának befolyásolására, nem orientálja a választópolgárt a
szavazásában. A fenti indokok alapján az OEVB a kifogást elutasította.
A határozat a Ve.2. § a), b) és e) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. §, 223.
- 225. §-ain, 297. § (1) bekezdés b) pontján a közzétételre vonatkozó rendelkezés a Ve. 49. §
(2) bekezdésén alapul.
Budapest, 2022. április 3.

Földes Tamás
Választási Bizottság elnöke
s.k.

