AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
2011.SZEPTEMBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK
A JEGYZŐKÖNYVE
Dr. Bordás Vilmos OVB elnök
Jó napot kívánok. Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Iroda vezetőit és tagjait, a
vendégeket, a média képviselőit, valamint az Országos Választási Bizottság tagjait.
Megállapítom, hogy az ülésen 6-an vagyunk a jelen tagok részéről, az ülésünk határozatképes.
Gyakorlatilag mára egy napirendi pontunk van. Időközi választás kitűzése, Budapest 2. sz.
országgyűlés egyéni választókerületében. Kérem a napirend elfogadását, ha nincs más
javaslat. Köszönöm. Megállapítom, hogy ezt egyhangúan elfogadtuk.
Napirend
I.

Időközi választás kitűzése a Budapest 2. sz. országgyűlés egyéni
választókerületben

Felkérem Jackli Tamás urat, hogy szíveskedjen ismertetni a beérkezett iratokat, amelyek
egyébként mindannyiunknak rendelkezésére állnak. Köszönöm.
I.

Időközi választás kitűzése a Budapest 2. sz. országgyűlés egyéni
választókerületben

Dr. Jackli Tamás OVI tag
Tisztelt Bizottság! Önök előtt is ismert, hogy Balsai képviselő urat alkotmánybíróvá
választották, és ennek az lett a következménye, hogy a mandátumáról le kell mondania, és
időközi választást kell kitűzni. Erre az iroda is készült, figyelemmel kísértük, hogy ez a
lemondás megtörtént-e. Erről hivatalos értesítést nem kaptunk. A tegnapelőtti nap folyamán,
tehát szeptember 12-én az iroda rövid úton, telefonon megkereste az Országgyűlés Hivatalát,
valamint a II. Kerületi Polgármesteri Hivatalt, és tőlük értesültünk arról, hogy a lemondás
2011. június 30-án megtörtént úgy, hogy a lemondás szeptember 1-jén lépett hatályba. Ezt
követően azonnal tájékoztatást kérnünk mind a két helyről, amit faxon megkaptunk, tehát
egyrészt az Országgyűlés Hivatala faxon a lemondás benyújtott példányát elküldte, illetve a
II. Kerületi Polgármesteri Hivatalból megkaptuk a lemondó nyilatkozat egy példányát,
valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság döntését, amely 8-án, tehát múlt
hét csütörtökön már megtörtént. Döntésüket határozati formában hozták meg. Szintén
megkaptuk a jegyző kísérő levelét. Ezek az anyagban csatolva vannak. A II. Kerületi
Polgármesteri Hivataltól a tegnapi nap folyamán eredetben is megérkezett az anyag. Az
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság döntése az, hogy november 13-ára legyen
kitűzve az időközi választás időpontja. A választási eljárásról szóló törvény 86/A. §-a,
valamint 90/A. §-a rögzíti, hogy az időközi választást ilyen esetben az Országos Választási
Bizottságnak kell kitűzni, mégpedig az esemény, tehát a lemondás hatályosulását, szeptember
1-jét követő 4 hónapon belüli időpontra, és a Ve. általános rendelkezései pedig rögzíti, hogy a
választást úgy kell kitűzni, hogy az legkésőbb 60 nappal a választás napja előtt megtörténjen.
Azért említettem ilyen részletesen az időpontokat, mert a 60 napos határidő az egy viszonylag
szűk határidő a november 13-hoz képest. A bizottságnak az értesítés kézhezvételét követően 2
napja állt, illetve áll rendelkezésre, hogy ezt a döntést meghozza, ezért került sor a mai napon
az ülésre. A választási eljárásról szóló törvény az tartalmazza, mint már az előbb is mondtam,
hogy a választást úgy kell kitűzni, hogy legkésőbb 60 nappal a választás napja előtt, és
hogyha itt a választási bizottság tagjai utána számolnak a dolognak, ma szeptember 14-e van,

tehát a választás napja – ha úgy dönt a bizottság, hogy november 13-a lesz – pont 60 nap
múlva lesz. Az iratanyagokat előkészítettük, amit az Önök részére most szóban ismertettem,
és az anyagban is megtalálható. Tisztelettel várjuk a Bizottság döntését.
Dr. Bordás Vilmos OVB elnök
Rövid meggondolásra van egy felvetés, nevezetesen a 60 napban még benne vagyunk.
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban bárkinek észrevétele, hogy egyedül ez lehet a gátja
annak, hogy a helyi választási bizottság, az országos egyéni választókerületi választási
bizottság javaslatát ne vegyük figyelembe, mert egyébként nyilvánvalóan, hogy az a szokásos,
hogy arra az időpontra tűzzük ki, hogy amire a kérést megkapjuk. Ennek egy feltétele lehet,
ami azt nem teszi lehetővé, hogyha a határidőben nem vagyunk benne. Kérek egy rövid
gondolkozást erről, hogy ezt hogyan értelmezzük. Ha valakinek van észrevétele, akkor
hallgatjuk.
Dr. Litresits András OVB tag
Köszönöm szépen Elnök Úr. Most a biztonság kedvéért a naptárt, számológépet használván,
ma szeptember 14-e van, szeptemberből még 16 nap áll rendelkezésünkre, októberből 31, így
november 13. napja, az a 60. nap, tehát, ha azt úgy értelmezem, a Ve. 4. § (1) bekezdését,
akkor a 60 nappal a szavazás napja előtt, akkor az, szerintem a mai napon már nem tud
megvalósulni, tekintettel arra, hogy november 13-a az a 60. nap. Amit esetleg még felvetek a
4. § (3) bekezdése alapján, hogy az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. Ha
azokkal a törvény másként nem rendelkezik, a határidő utolsó napján 16 órakor járnak le.
Most még nincs 16 óra, tehát ebből lehet esetleg egy értelmezés. De a november 13-a, az, a
mai napot nem számolván, nyilván az a 60. nap az én olvasatomban. Maximum egy ilyet
lehet, hogy 16 óra előtt akkor ezt a mai napot is hozzávesszük, és akkor egy ilyen furcsa
számítási metodikával tud ez megvalósulni. Ez az én véleményem. Köszönöm.
Dr. Bordás Vilmos OVB elnök
A 16 óra az legfeljebb abban lehet érdekes, hogy nyilván ez a mai nap még benne van a 60
napban, ez hozzátartozik, de az változatlanul kérdés, hogy a 60 napot hogy kell érteni, tehát,
hogy a 60 nappal a szavazás napja előtt, akkor az kérdés, hogy azt legkésőbb akkor a 61.
napon kell kitűzni, akkor visszafele számolunk ahhoz, hogy a 60 nap meglegyen. Kérdés,
hogy ezt így kell-e értelmezni.
Dr. Litresits András OVB tag
Megerősíteném inkább abbéli véleményemet, hogy ez 1 nappal ez a hajó elment, ha szabad
így fogalmaznom, mert a 4. § (4) bekezdés még rögzíti is, hogy a napokban megállapított
határidőket a naptári napok szerint kell számítani, tehát ez az előző kitérőm a 16 óra
vonatkozásában, azt kvázi visszavonom, és hogy az (1) bekezdés szerint a nappal 60 nappal
előtt a szavazás napja előtt, a szavazás az 6 órakor legkésőbb megkezdődik, 13-án 6 órakor,
az pedig a 60. nap, mely nyilván akkor nem lehet azonos a 60 nappal a szavazás előtt, mert a
szavazás napja tervezetten most november 13. napja lenne. Úgyhogy most én úgy látom, hogy
ezeket az időpontokat tolni kell nyilván időben előre, tehát egy héttel. Köszönöm.
Dr. Bordás Vilmos OVB elnök
Éppen én is ezt akartam mondani, elolvasva még egyszer-kétszer, tehát hogyha visszafele
számolunk a szavazás kitűzendő napjától, akkor most még 60 nappal a szavazás előtt
vagyunk. Most van a 60. nap, de így is lehet nézni egyébként. Ha valaki megkifogásolja ezt a
határozatunkat, akkor jogorvoslati eljárás indul benne, de nyilván később már, ahogy ez
nyugvópontra jut, nem vitatható ez a döntés, hogy most ez hogyan lett kitűzve. 2 napon
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belül lehet majd ezt a döntést vitatni. Mindenkinek megvan az álláspontja? Szavazásra
bocsátom ezt a mostani időpontot, a november 13-át, és meglátjuk, hogy ez többséget kap-e.
Ha nem, akkor megyünk tovább. A november 13-ával kapcsolatos időpontra nézve történt
szavazás. Megállapítom, hogy a szavazás 4:2 arányban eredményes volt, tehát az időközi
választás időpontját a választókerületben november 13-ára az Országos Választási Bizottság
kitűzte. A határozatot a mai nap meghozzuk, és 27-e a 2. forduló időpontja. Köszönöm
szépen a megjelenést. Az Országos Választási Bizottság ülését bezárom.

k.m.f.
dr.Bordás Vilmos s.k.
elnök
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