1/2018. (IV.13.) sz. TVB határozat
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság HAGy (péceli lakos) által Péceli HVB 13/2018. (IV.09.) HVB
sz., az időközi választás eredményét megállapító határozata ellen benyújtott fellebbezést
megvizsgálva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 307/P. § (2)
bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében a 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a HVB eredmény
megállapító 13/2018. (IV.09.) HVB határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként
a Fővárosi Ítélőtáblához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságnál. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az
legkésőbb 2018. április 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet
kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A
bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem
benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába
kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem
benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
HAGy (a továbbiakban: fellebbező) független jelölt és választópolgár 2018. április 11-én 16.00 órakor
emailben fellebbezést nyújtott be a Péceli HVB 13/2018. (IV.09.) HVB sz., az időközi választás
eredményét megállapító határozata ellen annak törvénysértő voltára, illetve súlyos választási eljárási
szabálysértésekre hivatkozva; különösen a Ve. 2. § (1) a) pontjában foglalt alapelv, valamint a 241. §
(2) a) pont és a 18. § (2) d) pontjának megsértésére. Kérte a határozat megsemmisítését és a választási
eljárás megismételtetését.
Fellebbező kifejtette, hogy a 18. § (2) d) pont sérelme azzal valósult meg, hogy a két szavazókör
szavazatszámláló bizottságának egyes tagjai – különös tekintettel mindkét jegyzőkönyvvezető – nem
feleltek meg az összeférhetetlenségi feltételnek, mert mindketten Pécel Város Önkormányzatával
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek. Kérte a szavazatszámláló bizottság többi
tagjának ellenőrzését is.
Előadja továbbá, hogy a két jegyzőkönyvvezető a választás napján előírás szerint folyamatosan
telefonos kapcsolatban állt a TVB illetékesével, értesítették őt a részvételi arányról, azonban alappal
feltételezhető, hogy más illetékteleneknek is kiküldték szöveges üzenet formájában a részvételi arányt,
illetve távolmaradó személyekről beazonosítható módon tájékoztatást adtak, amivel jogsértést
követhettek el. Feltételezhetően ennek köszönhető, hogy sokan, elsősorban a Damjanich utcában lakó,
többnyire kisebbséghez tartozó emberek tömegével, együttesen, irányított módon vonultak a
szavazóhelyiségekhez, délután 15 és 17 óra közötti időszakban, ezt a tényt megerősíti az általa delegált
két SZSZB tag.
Előadja továbbá, hogy több péceli lakó és ismerős elmondása szerint anyagi ellenszolgáltatást kaptak
a leendő voksért. Ezek a hírek, információk – amit legalább fél tucat ember meg tud erősíteni – a
választás tisztaságát és önkéntességét, ezáltal az eljárás érvényességét érintik.
Indítványozza, hogy a TVB kérje ki az illetékes mobiltelefon szolgáltatóktól az érintett
jegyzőkönyvvezetők által az adott időszakban folytatott telefonhívások és sms-üzeneteket.
Nyilatkozik, hogy további bizonyítékként tanúkat tud megjelölni a fentiek igazolásául, azonban jelen
fellebbezésben kilétüket nem fedi fel.
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Kérte továbbá, hogy a szavazóköri névjegyzéket és a jegyzőkönyveket megtekinthesse, illetve azok
kiadását. Mivel relatív kevés szavazatkülönbség volt közte és a megválasztott jelölt között, szeretne
teljes bizonyossággal meggyőződni arról, hogy nem történt tudatos és jelentős „lakcímátjelentkeztetés”.
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) a rendelkezésére álló iratokat áttekintve a Ve. alábbi
rendelkezéseire tekintettel alakította ki álláspontját.
2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő
alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása,
(3) A választás kitűzése és a választás eredményének jogerőre emelkedése közötti időszakban az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit a
választási szervek azzal az eltéréssel alkalmazzák, hogy a közérdekű és a közérdekből nyilvános
adatok megismerése iránti igénynek haladéktalanul, legfeljebb 5 napon belül tesznek eleget.
18. § (2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl
d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi
területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban,
szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével,
állami vezető.
24. § (1) A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési
önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat
települési szinten kell megválasztani.
28. § (2) A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a
helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek,
valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.
32. § (3) A szavazatszámláló bizottság megbízott tagja esetében a helyi választási iroda vezetője
határozattal visszautasítja a megbízást, ha az nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek.
43. § (1) A választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a
döntéshozatalhoz szükséges tényállást.
52. § (2) A szavazatszámláló bizottság mellett a helyi választási iroda egy tagja
jegyzőkönyvvezetőként működik. A 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága mellett
közreműködő jegyzőkönyvvezetők számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg.
68. § (1) A választási iroda tagjává közszolgálati tisztviselő és közalkalmazott bízható meg.
75. § (1) A választási irodák
c) ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási bizottságok
hatáskörébe tartozó ügyeket,
d) biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és
technikai feltételeit,
i) a technikai háttér biztosításával segítséget nyújtanak a szavazatok összesítéséhez, a választás
eredményének megállapításához,
118. § (1) A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig a település szavazóköri névjegyzékének
adatait - a 3. melléklet fb)-fe) és fg) pontja szerinti adatok kivételével - a helyi választási irodában
bárki megtekintheti.
(2) A szavazóköri névjegyzék adatairól - a szavazókörbe kerülő kinyomtatott példányon kívül másolat nem készíthető.
202. § (1) A szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.
204. § A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a szavazást követő három napon
belül megtekinthető.
223. § (3) Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani
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a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
224. § (3) A fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér postai értesítési címét,
c) a kérelem 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.
(4) A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét.
231. § (5) A választási bizottság, illetve a bíróság a megtámadott határozatot
a) helybenhagyja vagy
b) megváltoztatja.
241. § (1) A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a
választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye.
(2) A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő
voltára, vagy
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére
hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A jegyzőkönyvvezetők összeférhetetlensége kapcsán a TVB megállapítja, hogy a Ve. 52. § (2) bekezdése
alapján a jegyzőkönyvvezetők a helyi választási iroda tagjai, nem pedig a szavazatszámláló bizottságé.
A Ve.68. § (1) bekezdése szerint a választási iroda tagjává, így jegyzőkönyvvezetővé is közszolgálati
tisztviselő és közalkalmazott bízható meg. A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést felterjesztő
iratában tájékoztatta a TVB-t, hogy a fellebbezésben kifogásolt jegyzőkönyvvezetők a Péceli
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőiként és a Péceli Helyi Választási Iroda tagjaként végezték
jegyzőkönyvvezetői feladatukat. Ebből következően téves fellebbezőnek az az álláspontja, hogy a
jegyzőkönyvvezetők személye a szavazatszámláló bizottsági tagok összeférhetetlenségét szabályozó
18. § (2) d) pontja alapján összeférhetetlen lett volna.
A szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak megbízatásáról a Ve. 24. § (1),
valamint a 28. § (2) és 32. § (3) bekezdései rendelkeznek, melynek során az összeférhetetlenség
vizsgálata a választási iroda feladata. Bármely jogszabálysértésre vonatkozó bizonyíték nélkül a TVB
nem jogosult ezen választási és megbízási eljárások vizsgálatára.
A Ve. 75. § (1) bekezdése részletezi a választási irodák feladatait, melyek között szerepel a választási
bizottságok működésének és a szavazás lebonyolítása tárgyi és technikai feltételeinek biztosítása. Azt
fellebbező is előírás szerűnek nevezi, hogy a jegyzőkönyvvezető telefonon jelentette a részvételi
adatokat. Azon feltételezéseit, hogy a kötelező feladatain túl a jegyzőkönyvvezető bármilyen más
tájékoztatást adott volna illetékteleneknek semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá. A TVB-nek
nincs hatásköre telefonhívások és sms-ek kiadását kérni a szolgáltatótól, ahogy azt fellebbező
indítványozta. A Ve. 43. § (1) bekezdése alapján a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.
Ugyancsak nem támasztotta alá semmilyen bizonyítékkal fellebbező azokat a feltételezéseit, melyek
szerint többen anyagi ellenszolgáltatást kaptak volna a szavazatukért.
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A fellebbezőnek a névjegyzék és a szavazóköri jegyzőkönyv megtekintésére, illetve másolat kiadására
vonatkozó kérelme nem tartozik a TVB hatáskörébe. A Ve. 118. §-sa alapján fellebbezőnek lehetősége
volt a névjegyzékbe betekinteni a helyi választási irodánál, arról azonban másolat nem készíthető. A
szavazóköri jegyzőkönyvek pedig a Ve. 204. §-sa alapján a helyi választási irodában megtekinthetők a
szavazást követő három napon belül, róluk másolat szintén a HVI-nél igényelhető a Ve. 2. § (3)
bekezdése szerinti közérdekű adatigényléssel.
A fentiek alapján a TVB megállapította, hogy a fellebbező által hivatkozott jogszabálysértések egy része
nem történt meg, a többit pedig bizonyíték hiányában nem tudta elbírálni a TVB, ezért a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott.
K.m f.
dr. Nemeskéri Balázs sk.
elnökhelyettes
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