232/2014. (XI.24.) sz. TVB határozat
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság TL (Biatorbágy…) által a Biatorbágy székhelyű Helyi
Választási Bizottsággal szemben benyújtott kifogást megvizsgálva a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 307/P. § (2) b) pontjában és a 242. § (1) b) pontjában
biztosított jogkörében megállapítja, hogy a Biatorbágy székhelyű Helyi Választási Bizottság
megsértette a Ve. 214. § (1) bekezdésében foglaltakat azzal, hogy a 2014. október 11-én benyújtott
kifogás tárgyában nem hozott határozatot legkésőbb a beérkezéstől számított harmadik napon.
A TVB a Ve. 218. § (2) a) pontja alapján a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a Biatorbágy
székhelyű Helyi Választási Bizottság megsértette a Ve. 49. § (2) bekezdésében foglalt, a személyes
adatok védelmére vonatkozó előírást azzal, hogy a határozatait a személyes adatok kitakarása nélkül
közzétette.
A határozat ellen a Ve. 221. § és 223-224. § alapján a meghozatalától számított 3 napon belül a
központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben telefaxon, vagy
elektronikus levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest
Megyei Területi Választási Bizottságnál. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014.
november 27-én 16.00 óráig megérkezzen.
Indokolás
TL 2014. október 11-én kifogást nyújtott be a Biatorbágyi Helyi Választási Bizottsághoz a HVB
23/2014. (2014.09.09.) határozatával kapcsolatosan. Kifogásában előadta, hogy a Ve. 49. § (2)
bekezdése alapján sérelmesnek ítéli és adatvédelmi szempontból aggályosnak tartja, hogy Biatorbágy
Város Helyi Választási Bizottsága és a Helyi Választási Iroda interneten nyilvánosságra hozta a
lakóhelyét. A határozat jelenlegi internetes állapotában már több mint harminc napja nyitott
adatokkal a világ bármely részéről beazonosíthatják személyét és további védtelen személyeket is,
ugyanis a HVB további 59 db határozatot tett közzé hasonló módon. Kérte, hogy kifogását a Pest
Megyei Területi Választási Bizottság bírálja el. Kérte a fentiek kivizsgálását.
A biatorbágyi HVI vezetője megküldte a kifogást a TVB-hez. A Pest Megyei Területi Választási
Bizottság 2014. október 12-i ülésén a II. sz. jegyzőkönyvi döntésben megállapította, hogy annak
elbírálása a Helyi Választási Bizottság hatáskörébe tartozik, tekintettel annak tartalmára és, hogy
beadványozó a HVB-hez címezte a beadványát. A Területi Választási Iroda a TVB döntéséről
tájékoztatta a HVI vezetőjét, aki azt tudomásul vette.
TL 2014. október 16-án és 17-én emailben érdeklődött a kifogásával kapcsolatos döntésről, melyre
október 17-én a TVI munkatársa emailben válaszolva tájékoztatta a történtekről. Ezt követően TL
október 18-án postai úton nyújtotta be „tudakozványát”. A Pest Megyei Területi Választási Bizottság
elnöke 2014. október 21-én kelt levelében tájékoztatta TL-t a TVB álláspontjáról – megküldve a II. sz.
jegyzőkönyvi döntést – és, hogy a kifogás elbírálása a HVB hatáskörébe tartozik.
TL 2014. november 21-én postai úton benyújtott beadványában tájékoztatta a TVB elnökét, hogy
érdeklődésére a HVB elnökétől kapott tájékoztatást, mely szerint a HVB 2014. október 12-i ülésén
jegyzőkönyvi döntéssel tudomásul vette, hogy a személyes adatokat érintő határozatokat levették az
önkormányzat honlapjáról, így a vélelmezett jogsértés akadálya elhárult. TL álláspontja szerint
azonban elmaradt a kifogása ügyében a jogszerű döntés, ezért kéri a TVB-t, hogy a Ve. 213. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint hozza meg döntését.
A Pest Megyei TVB mindenekelőtt a beadvány elbírálásának eljárásjogi kereteit vizsgálta meg.

A Ve. 213. § (1) bekezdése szerint, ha a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására
nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az ügyet - legkésőbb a beérkezését követő napon jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel átteszi az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező választási bizottsághoz. A választási bizottság köteles eljárni a hozzá áttett ügyben. A TVB
megállapította, hogy a 2014. október 11-én benyújtott kifogás áttételére nem került sor. A TVB
csupán a HVI vezetője által felvetett hatásköri kérdésben foglalt állást a II. sz. jegyzőkönyvi
döntésével.
Ezt követően a kifogás elbírálása a HVB hatásköre és kötelessége volt a Ve. 214. § (1) bekezdése
szerint, azaz legkésőbb a beérkezésétől számított számított harmadik napon.
A TVB TL 2014. november 21-én benyújtott beadványából értesült arról, hogy a HVB nem hozott
határozatot a 2014. október 11-én benyújtott kifogás tárgyában, és ezzel megsértette a Ve. 214. § (1)
bekezdésében foglaltakat.
A Ve. 242. § (1) bekezdése szerint, ha a választási szerv eljárási kötelességének határidőn belül nem
tesz eleget, a felettes választási szerv az erre irányuló kifogás megérkezésétől vagy a hivatalos
tudomásszerzéstől számított három napon belül megállapítja a jogszabálysértés tényét, és
a) a mulasztó választási szervet az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja vagy
b) meghozza az elmulasztott döntést.
Fentiekre tekintettel a TVB a Ve. 242. § (1) b) pontja alapján a kifogás érdemi elbírálása mellett
döntött, melynek során az alábbiakat állapította meg.
TL kifogásában előadott személyes adatok közzétételére vonatkozó állítást a TVB elfogadta,
tekintettel arra, hogy a HVB 2014. október 12-i ülésén hozott „5.Tájékoztató a személyes adatokat
érintő határozatokról” napirendi pont alatt elfogadta azt a tájékoztatót, mely a személyes adatokat
érintő határozatok önkormányzat honlapjáról való levételéről szólt.
A Ve. 49. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével
- nyilvánosságra hozza. A TVB megállapította, hogy a HVB a határozatainak személyes adatok
kitakarása nélküli közzétételével megsértette ezen rendelkezést.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)(4) bekezdésein, 241. § (2) bekezdésén alapul.
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