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KIVONAT 
 

Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának az 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda épületében 2022. március 18-án 

11:00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 

26/2022. (III. 18.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága Tábi 
Tibor Lászlóné által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő határozatot: 
 
Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága Tábi 
Tibor Lászlóné 2022. március 16-án 13:25 órakor érkezett  
 

kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  
 

A határozat ellen a Nemzeti Választási Bizottságnak (1054 Budapest, Alkotmány utca 3.) 
címzett, Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottságához (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., e-mail: valasztasiiroda@hatvan.hu; a 
továbbiakban: OEVB) előterjesztett illetékmentes fellebbezést lehet benyújtani. A 
fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 21-én 16.00 óráig 
megérkezzen az OEVB-hez. 
 
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő. 
 
Fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben lehet 
benyújtani. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésben új tények 
és bizonyítékok is felhozhatók. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét 
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, továbbá a 
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy 
más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 
 
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 

Indokolás 
 

Tábi Tibor Lászlóné 2022. március 5-én 18:02 órakor e-mailt küldött a Nemzeti Választási 
Irodának (a továbbiakban: NVI) az nvb@nvi.hu címre, melyben bejelentette, hogy visszaéltek 
az ő és a férje, Tábi Tibor László nevével az ajánlóíveken. A beadványozó az e-mailben úgy 
nyilatkozott, hogy nem írtak alá semmit, azonban az NVI új „Kit ajánlottam?” elnevezésű 
online ajánlás-ellenőrző szolgáltatásának igénybe vételével azt tapasztalta, hogy mégis. A 
beadványozó kérte ennek kivizsgálását. 
 
Az NVI 2022. március 8. napján megállapította a Nemzeti Választási Rendszerből 
lekérdezett adatok alapján, hogy a beadványozó és férje, mint ajánlók 1-1 db ajánlást adtak 



le a Megoldás Mozgalom jelölő szervezet Heves megye 03. számú egyéni 
választókerültében induló jelöltjére, Antal Gergőre. 
 
Mivel a beadványozó az e-mailben előadta, hogy ő és férje nem ajánlották a 
képviselőjelöltet, ezért a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 376. § (2) bekezdése 
alapján a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 350. § (1) bekezdése szerinti a 
választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény 
megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen az NVI feljelentést tett a Heves Megyei 
Rendőr-főkapitányságnál.  
 
A beadványozó kérte az ügy kivizsgálását, ezért erre tekintettel a beadványt, mint a 
választási eljárásban alkalmazható jogorvoslati beadványt az ajánlások érvénytelenítésére 
vonatkozóan az NVI által Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda részére 2022. március 16-án 13:25 órakor átette. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján 
kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás 
alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a 
központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. 
 
Az OEVB megállapította, hogy a beadványt a Ve. 208. §-a alapján kifogásként kell kezelni. 
 
A beadványozó által hivatkozott Antal Gergő képviselőjelöltet az OEVB 10/2022. (II. 25.) 
számú határozatával vette nyilvántartásba Heves megye 03. számú országgyűlési egyéni 
választókerületében a Megoldás Mozgalom jelölő szervezet egyéni választókerületi 
képviselőjelöltjeként. Az OEVB döntését jogorvoslati eljárás keretében a Heves Megyei 
Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a 3/2022. (III. 03.) számú határozatával 
helybenhagyta, mely határozat 2022. március 6-án emelkedett jogerőre. 
 
A Kúria Kvk.V.37.270/2018/2. számú végzése alapján a választópolgár által benyújtott azon 
jogorvoslati kérelmet, amely azt sérelmezi, hogy akarata, tudta és valós szándéka nélkül, 
adataival visszaélve, valamely jelölt ajánlóívén ajánlóként szerepel, a jelölt nyilvántartásba 
vételének eljárásrendjében lehet elbírálni. 
 
A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 
sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a 
kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. 
 
Beadványozó jogorvoslati kérelme érdemben akkor lett volna vizsgálható, ha kifogását a 
2022. február 25-i döntés meghozatalát megelőzően az OEVB-hez nyújtja be, illetve a 
döntést követően 2022. február 28-án 16:00 óráig a TVB-hez fellebbezéssel él, vagy 2022. 
március 6-án 16:00 óráig a Kúriához bírósági felülvizsgálati kérelemmel él a TVB határozata 
ellen a jogorvoslati kérelmében megjelölt indokokkal. 
 
Így annak ellenére, hogy beadványozó a hivatkozott online ajánlás-ellenőrzés 
lefolytatásának eredményeképpen az NVI-hez benyújtotta kérelmét, azonban az a fenti 
eljárásrend és határidők okán az OEVB által érdemben már nem vizsgálható.  
 
Fentiekre tekintettel az OEVB megállapította, hogy a kifogás elkésett. 
 
A Ve. 212. § (2) bekezdése szerint 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. 
 
Az OEVB a fentiek alapján megállapította továbbá, hogy a kifogás nem tartalmazza a 
jogszabálysértés megjelölését és a kifogás benyújtójának lakcímét, melyek a Ve. 212. § (2) 
bekezdés a) és c) pontja alapján a kifogás kötelező tartalmi elemei.  
 
A Ve. 215. § b) pontja értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az 
elkésett, valamint ugyanezen szakasz c) pontja értelmében a kifogást szintén érdemi 
vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. (2) bekezdésében 
foglaltakat. 
 
Fenti jogszabályhelyek alapján az OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
A határozat a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 212. §-án, 215. § c) pontján, 221. § (1) 
bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án, 225. §-án és 297. § (1) bekezdés b) pontján alapul. A 
fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 
bekezdésének 1. pontja biztosítja. 
 
 
Hatvan, 2022. március 18. 
 
 
 
 Padányiné Kalocsai Edit 
 Heves megye 03. számú OEVB elnöke 


