FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest Városház u. 9-11.
Telefon: 327-1644

A Fővárosi Választási Bizottság a

272/2019. (X. 17.) FVB számú határozatával
a Mihály Zoltánné (lakcím: 1151 Budapest, Töltés tér 7; személyi azonosító: 2-621124-5618,
e-mail. címe: kismari62@gmail.com) által a Budapest Főváros XV. kerületi Helyi Választási
Bizottság 186/2019.(X. 14.) számú, Budapest XV. kerület 03. számú egyéni
választókerületben az egyéni önkormányzati képviselő választás eredményét megállapító
határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében,
a következő határozatot hozta:
A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja, fellebbezést
elutasítja.
A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon
belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 Budapest V.
kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb
2019 október 20-án (vasárnap) 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
A Budapest Főváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB)
a 186/2019. (X. 14.) számú elsőfokú határozatával megállapította a Budapest XV. kerület 03
egyéni választó kerületében az egyéni önkormányzati képviselők választásának eredményét.
A HVB elsőfokú, eredményt megállapító határozata ellen Mihály Zoltánné (a továbbiakban:
Fellebbező) 2019. október 16-án, a törvényes határidőn belül, fellebbezéssel fordult a Fővárosi
Választási Bizottsághoz.
Fellebbezésében hivatkozott a HVB 2019. október 13. napján 06.00 órakor kezdődő üléséről
készült jegyzőkönyvben foglaltakra.
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Beadványában előadta, hogy a XV. kerület 3. egyéni választókerület 13. számú szavazókörben
az urna zárást követően olyan szavazólapot találtak, melyen a 13. számú szavazóköri jelöltek
neve, de nem a 013. számú szavazókor pecsétje volt rajta, hanem a 10-es sz. szavazóköri pecsét.
A 013. számú szavazóköri jegyzőkönyv nem tartalmazza az 1 db plusz szavazóköri többletet,
annak ellenére, hogy egy szavazólappal több volt bedobva az urnákban. Ennek kapcsán
felmerült a kérdés, hogy miért nem tartalmazza ezt a tényt a jegyzőkönyv, hogyan juttathatott
be valaki olyan szavazólapot az urnába, amelyen nem a 13. szavazóköri bélyegző szerepelt.
Leírta továbbá, hogy a szavazatszámláló bizottság egyik tagjának elmondása alapján és a
mellékelt nyilatkozat szerint is észlelték, hogy nem minden szavazólapon rendesen kiolvasható
a bélyegző lenyomat. A 10. számú bélyegzőlenyomatot tartalmazó szavazólap megtalálásakor
a Szavazatszámláló Bizottság elnöke utasítására a pecsétek ellenőrzése nem folytatódott. A
plusz szavazólapot az SZSZB elkülönítette, de a további vizsgálatot a szavazólapok
tekintetében elvetette.
Fentiek alapján indítványozta, hogy a jelenlétében a 3.számú választókörzet 013-014-es
szavazókör valamennyi szavazólapját vizsgálja meg a Választási Bizottság, annak érdekében,
hogy az érvényesnek elfogadott szavazólapok közé került-e bármilyen okból idegen
szavazóköri pecséttel ellátott szavazólap, vagy eredetileg érvényesnek elfogadott olyan
szavazólap, amelyen a bélyegzőlenyomat sorszáma nem látszik, és ezáltal nem dönthető el,
hogy az valóban a szavazatszámláló bizottság által lepecsételt szabályos szavazólap. Kérte
vizsgálni a szavazóköri bélyegzők helyességét, azok olvashatóságát, és kérte az érintett
szavazókörökben (010. 013.) a szavazólapok számát is.
A Fellebbező kérte a Választási Bizottságot, hogy tegyen rendőrségi feljelentést annak
tisztázása érdekében, hogy hogyan kerülhetett a szavazólapra olyan bélyegző lenyomat, amely
bélyegző az adott szavazókörben nem lehetett.
A Fellebbező jogszabálysértésként a 2010. évi L. törvény 14. §-át jelölte meg.
Fellebbezéséhez csatolt 2 db nyilatkozatot és 1 db jegyzőkönyvet
A fellebbezés nem alapos.
A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat
be.
A Ve. 241. § (2) bekezdése szerint „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 Ve. 223.§ (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati
kérelmet lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen.”
Fővárosi Választási Bizottság a beadványt érdemben megvizsgálta és megállapította, hogy a
Fellebbező nem bizonyította és nem is kellőképpen valószínűsítette a benyújtott
dokumentumokkal jogszabálysértést.
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A 13. szavazókörben észlelt 1 szavazólap többletet a SZSZB jegyzőkönyvben rögzítette,
megfelelően dokumentálta, és azt szabályosan elkülönítette, nem számította be az érvényes
szavazatok közé, az SZSZB szabályosan járt el.
A 14. szavazókörben észrevételezett pecsét elmosódásokra vonatkozóan a szavazást követően
3 nappal utólagosan tett nyilatkozattal a Fővárosi Választási Bizottság nem tartja indokoltnak
a leadott szavazatok újra számolását. Álláspontja szerint amennyiben a szavazatok számlálása
során bármelyik bizottsági tag szabálytalanságot észlel, azt ott helyben kell jeleznie és azt
jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges. A 14. szavazókörben készült jegyzőkönyvet Fellebbező
nem csatolt, azonban a Fővárosi Választási Bizottság a hivatalból rendelkezésére álló
jegyzőkönyvet megvizsgálta és megállapította, hogy abban nem szerepel rendellenességre utaló
bejegyzés.
Utal ebben a körben a Fővárosi Választási Bizottság a Kúria Kvk.II.37.500/2014/6. számú
végzésében kifejtett jogi álláspontra is, mely szerint a választási eredmény elleni jogorvoslat
annyiban is speciális az egyéb választási jogorvoslatokhoz képest, hogy a törvénysértés pontos
megjelölése mellett annak bizonyítékait is olyan fokon kell megjelölni, illetve hivatkozni,
amely legalább a valószínűsítés szintjén alátámasztja az eredmény megállapítása során
bekövetkezett jogsértéseket.
Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.
A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén, 241. § (2) bekezdésén, a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-ának
(1) - (4) bekezdésén, 225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény
37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, alapul.
Budapest, 2019. október 17.

Dr. Temesi István s.k.
Fővárosi Választási Bizottság
elnök

