217/2019. (X.18.) sz. TVB határozat
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság a F I által a Fóti Helyi Választási Bizottság 64/2019.

(X.13.) sz., a 6. sz. egyéni választókerület 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 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 2019. október 21-én 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
F I 2019. október 16-án fellebbezést nyújtott be a Fóti Helyi Választási Bizottság 64/2019. (X.13.) sz., a
6. sz. egyéni választókerület eredményét megállapító határozata ellen. Előadta, hogy a 2019. október
13-i fóti önkormányzati választáson a 6. sz. választókerületben indult G I a FIDESZ-KDNP
képviselőjelöltjeként. A 6. sz. választókerület 14. számú szavazókörében ugyanakkor a
szavazatszámláló bizottság választott tagjaként jelen volt a választáson G I (G I felesége). A Ve. 18.§ (2)
c) pontja szerint: Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl a
választókerületben induló jelölt hozzátartozója. A Ve. 3.§ (1) szerint a törvény alkalmazásában
hozzátartozónak minősült a házastárs.
Álláspontom szerint a fent említett konkrét jogszabálysértésen túl megállapítható a választási eljárás
alapelvei közül a választás tisztaságának megóvására (Ve. 2.§ (1) a) pont) valamint a jóhiszemű és
rendeltetésszerű joggyakorlásra (Ve. 2.§ (1) e) pont) vonatkozó alapelvek sérelme is.
Ezen túlmenően a törvény 14. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A választási bizottságok a
választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata
a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a
pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.”
Álláspontom szerint azzal, hogy G I képviselőjelölt felesége szavazatszámláló bizottság tagjaként részt
vett a választáson, sérült a választások tisztaságának, pártatlanságának követelménye is. De ezen
túlmenően, tekintettel arra, hogy G It sokan ismerik a városban, illetve a választókerületben, pusztán
a bizottsági tagként való jelenléte a választáson alkalmas volt arra, hogy befolyásolja a választói
akaratot, ezzel a választási eredményt is.
Kérem a T. másodfokú döntésre jogosult Választási Bizottságot, hogy a megtámadott határozatot a Ve.
231. § (5) b) pontja alapján változtassa meg.
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) a rendelkezésére álló iratokat áttekintve az alábbi
jogszabályi rendelkezésekre tekintettel alakította ki álláspontját.
18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja
(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
221. § (1) A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
223. § (3) Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
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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 személyazonosságát igazoló
igazolványának 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. § (1) A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani,
ha
a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be,
b) elkésett,
c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be,
d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
(4) A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a fellebbezés elbírálására jogosult
választási bizottság, illetve a bíróság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást
megvizsgálja.
(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.
(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja alapján benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok
újraszámlálása útján lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági
felülvizsgálati kérelmet elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok
újraszámlálása esetén a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására rendelkezésre
álló határidő hat napra nő, és a választási bizottság vagy a bíróság a választási irodák tagjainak
közreműködését igénybe veheti.
(4) Azt követően, hogy a szavazatszámláló bizottság megállapította a szavazóköri eredményt, a
szavazatok újraszámlálására csak a (3) bekezdés alapján van lehetőség.
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezést arra jogosult személy
nyújtotta be. A fellebbezés határidőben érkezett.
A TVB megvizsgálta a Helyi Választási Iroda által hivatalból rendelkezésére bocsátott megbízást,
melyből megállapítható, hogy G I a Fidesz-KDNP jelölő szervezet bízta meg a szavazatszámláló bizottság
tagjává.
Fellebbező által hivatkozott Ve. 18. § (2) c) pontja csak a választott tagok tekintetében mondja ki az
összeférhetetlenséget, a jelöltek, jelölő szervezetek által megbízott bizottsági tagoknál nem kizáró ok,
ha a jelölt hozzátartozói.
Mindezek alapján a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
K.m.f.
dr. Kenéz Tibor s.k.
elnök
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