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Dr. Patyi András NVB elnök: Köszönti a Nemzeti Választási Bizottság ülésén
megjelenteket, külön köszönti a Nemzeti Választási Iroda elnökét és elnökhelyettesét.
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 taggal határozatképes és az ülést megnyitja.
Ismerteti, majd szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását.

Szavazás
A Bizottság 217. számú jegyzőkönyvi döntése:
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal a napirendet
megállapítja.

Napirend
I.
II.
III.

I.

Döntés a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó urnák
Ve. 273. §-a szerinti lezárt állapotáról
Jogorvoslati kérelmek elbírálása
Veszprém
megye
01.
számú
országgyűlési
egyéni
választókerületében időközi országgyűlési képviselő-választás
kitűzése
Döntés a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó urnák
Ve. 273. §-a szerinti lezárt állapotáról

Dr. Pálffy Ilona NVI elnök: November 23-án 9 országba jelentkeztek
külképviseleti névjegyzékbe vételre választópolgárok. 2 országban nem ment el az
egy-egy oda jelentkezett szavazó, így Dublinból és Barcelonából nem érkezett
szavazat. A Választási Bizottságnak az a dolga, hogy a külképviseletekről beérkezett
urnák lezárt állapotáról meggyőződjön.
Dr. Patyi András NVB elnök: Javasolja, hogy tekintsék meg az urnákat.

A Bizottság megtekinti a külképviseleti szavazókörökből beérkezett urnák állapotát.
Dr. Patyi András NVB elnök: A Bizottság megvizsgálta az urnákat és azokat mind
lezárt állapotban lévőnek találta, melyről jegyzőkönyvi döntés meghozatalát
javasolja.

Szavazás
A Bizottság 218. számú jegyzőkönyvi döntése:
A Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal megállapítja, hogy a Budapest 11. számú
országgyűlési egyéni választókerületben 2014. november 23-ára kitűzött időközi
választáson a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó urnák a Ve. 273. §-a
szerint megkövetelt lezárt állapotban vannak és erről tételes átvizsgálás útján a
Bizottság meggyőződött.

II. Jogorvoslati kérelmek elbírálása
1. Göbölös Sándor alelnök által a Magyarországi Szociáldemokrata Párt
képviseletében a Hírt TV 2014. november 23-i műsorai kapcsán benyújtott
kifogás
Dr. Jackli Tamás NVI munkatárs: A kifogásban sem a párt székhelyét, sem
nyilvántartásba vételi számát nem jelölte meg a beadványozó, ezért érdemi
vizsgálatra nem alkalmas.
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Dr. Patyi András NVB elnök: Semmilyen adatot és jogszabályi megjelölést nem
tartalmaz a kifogás, melynek érdemi vizsgálat nélküli elutasítását javasolja. Kérdés,
hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozattervezet elfogadását.

Szavazás
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal a kifogást érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja.
2. Lelkes Gáborné fővárosi német nemzetiségi önkormányzati
képviselőjelölt által a Fővárosi Választási Bizottság hallgatása miatt
benyújtott kifogás
Dr. Jackli Tamás NVI munkatárs: Beadványozó bár személyi azonosítóját
megadta, lakcímét nem tüntette fel beadványában, ezért álláspontja szerint érdemi
vizsgálatra nem alkalmas a kifogás.
Dr. Patyi András NVB elnök: Javasolja a kifogás érdemi vizsgálat nélküli
elutasítását, melyet szavazásra bocsát.

Szavazás
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal a kifogást érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja.

III.
Veszprém
megye
01.
számú
országgyűlési
egyéni
választókerületében
időközi
országgyűlési
képviselő-választás
kitűzése
Dr. Patyi András NVB elnök: Az egyéni választókerületben megválasztott Dr.
Navracsics Tibor, az Európai Unió biztosává történő kinevezésére hivatkozással
lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról. A Nemzeti Választási Bizottságnak
írja elő a törvény, hogy a megüresedett mandátum betöltésére az időközi választást
tűzze ki.
Dr. Pálffy Ilona NVI elnök: A Veszprém megyei egyéni választókerületi választási
bizottság határozatban kezdeményezte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 2015.
február 22. napjára tűzze ki az időközi választást. Ehhez elkészítették a határidőkről,
határnapokról szóló tervezetet. Azzal indokolják az időpont választását, hogy ez az
időpont lehetővé teszi azt, hogy az ajánlóívek kiadása, gyűjtése elkerülje az
ünnepeket és január 5-vel kezdődjenek. A Nemzeti Választási Iroda erre az időpontra
informatikailag is fel tud készülni.
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Dr. Patyi András NVB elnök: A döntés alapján ez a legutolsó dátum, amelyre a
választás jogszerűen kitűzhető. Javasolja, fogadják el az országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottság február 22-i kitűzés időpontjára vonatkozó
javaslatát.
Dr. Litresits András NVB tag: Egyetért az elhangzottakkal. A határnapokat
tartalmazó melléklet 7.1 pontjában sajtótermékek leadása vonatkozásában december
4-i határidő szerepel, melyből lehet látni, hogy már jövő héten le fog járni egy
jogvesztő határidő, mely elég jelentős.
Dr. Patyi András NVB elnök: További hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a
határozattervezet elfogadását.

Szavazás
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal a Veszprém megye 01.
számú országgyűlési egyéni választókerületben lemondás miatt megüresedett
országgyűlési képviselői mandátum betöltésére az időközi választást 2015. február
22. napjára tűzi ki, egyben a választási eljárás konkrét határidőit és határnapjait
határozata melléklete szerint állapítja meg.
Dr. Patyi András NVB elnök: További napirendi pont nincs, az ülést bezárja.

k. m. f.

Prof. Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke
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