213/2014. (X. 16.) sz. TVB határozat
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság RJ (…..) által a Majosháza Helyi Választási Bizottsága 30/2014. (X. 07.)
számú határozata ellen benyújtott fellebbezést megvizsgálva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban Ve.) 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében, 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 2014. október 19-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
RJ Jobbik Magyarországért Mozgalom Majosházi Alapszervezete elnöke 2014. október 4-én kifogást nyújtott be. A
kifogásában előadta, hogy a Máltai Szeretetszolgálat egy szórólapot jutatott el a falu lakosainak, melyben arra
figyelmeztet mindenkit, hogy ők a jelenlegi polgármesterrel, KG-vel kívánnak a jövőben is együttműködni, s ha
nem őt szavazzák meg, akkor be fogják szüntetni a segélyezést. Előadta továbbá, hogy számukra elfogadhatatlan
az a tény, hogy levelet a hivatal két dolgozója vitte ki, továbbá megalázó a község lakosainak, és a
Szeretetszolgálat nevét ilyen módon felhasználni becstelenség. Mindezek alapján kérte a HVB-t, hogy a KG
polgármester jelöltet tiltsa el a további jogsértéstől.
A HVB 30/2014. (X.07.) sz. határozatában a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, arra hivatkozással, hogy a
beadvány nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) d) pontjában foglaltakat, mely szerint jelölő szervezet esetén a
szervezet bírósági nyilvántartási számát is tartalmaznia kell a kifogásnak.
RJ október 9-én fellebbezést nyújtott be a HVB határozata ellen. A fellebbezésben előadta, hogy a benyújtott
kifogásból megállapíthatóak személyi adatai. Az a tény, hogy a Jobbik helyi elnöke nem kötelezi arra, hogy a
nyilvántartásba vételi számot fel kelljen tüntetni. Új bizonyítékként kívánja becsatolni a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattól származó levelet tartalmazó internetes közlést. A levél szerint a Máltai Szeretetszolgálatnak
nincs aktivitása Majosházán. Fenitek alapján kérte a Területi Választási Bizottságot, hogy a HVB határozatát
változtassa meg, és a kifogást érdemben bírálja el.
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) a Ve. alábbi rendelkezéseire tekintettel alakította ki álláspontját:
208. § 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.
212. § (1) A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet
benyújtani.
(2) 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,
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d) a kifogás 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.
223. § (1) A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a bírósági felülvizsgálati
kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a
kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a 224. § (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem
benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus
dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába
alakítja.
(3) Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
231. § (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.
A Bizottság rögzíti azt a tényt, hogy a fellebbezés időben került benyújtásra. A benyújtott dokumentum alapján
egyértelműen megállapítható, hogy a kifogás a Jobbik Majosházi Alapszervezetének nevében került benyújtásra,
használja a szervezet fejlécét, valamint pecsétjét. Megállapításra került, hogy azon a szervezet bírósági
nyilvántartási száma nem szerepel. Mindezek alapján a HVB helyesen járt el, amikor a kifogást érdemi vizsgálat
nélkül elutasította.
Mindezek figyelembe vételével a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5)
bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1)
bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
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