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A Fővárosi Választási Bizottság a
298/2019. (X. 21.) FVB számú határozatával
Egresi Attila (a továbbiakban: I. sz. Fellebbező), Ibler Renáta Nikolett (a továbbiakban: II. sz.
Fellebbező), Roxin Anna (a továbbiakban: III. sz. Fellebbező), valamint Bálint József a
továbbiakban: IV. sz. Fellebbező) (a továbbiakban együtt: Fellebbezők) Budapest II. Kerületi
Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) október 14-én kelt 193/2019. (X.14.) számú
határozatával szemben benyújtott fellebbezés tárgyában hat igen szavazattal, egyhangúlag, a
következő határozatot hozta:
A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül az ügyben érintett természetes
és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett
fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 Budapest V. kerület,
Városház u. 9-11., e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. október 24-én
(csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 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, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
Fellebbezők 2019. október 17-én fellebbezést nyújtottak be a HVB október 14-én kelt
193/2019. (X.14.) határozata ellen. A HVB határozatában megállapította a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán a Budapest II. kerület Települési
Román nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményén, mely alapján a román
nemzetiség megválasztott képviselői az alábbiak: Kis Józsefné, a Méhkeréki Románok
Egyesülete képviseletében, Egresi Attila, a Budapesti Román Egyesület (a továbbiakban: BRE)
képviseletében, valamint Németh Henrietta Camelia, Méhkeréki Románok Egyesülete
képviseletében.
A Fellebbezők a határozati kivonat 4. oldalán szereplő adatokat kifogásolják, illetve kérik a
leadott szavazatok megtekintésének biztosítását, tekintettel arra, hogy a vonatkozó adatok
állításuk szerint nem felelnek meg a valóságnak. Kifejtik, hogy a BRE tagjaira 6 jogosult
személy szavazott, Egresi Attila esetében 6 érvényes szavazattal, amely bizonyítja, hogy a BRE
nevezett jelöltjeinek szavazólapjai le voltak pecsételve, mivel érvényes szavazatot kapott.
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A II. sz. Fellebbező és a Fellebbezésékben foglaltak alapján részt vett jelöltként, valamint
választóként a választáson.
Az I. sz. Fellebbező, a II. sz. Fellebbező IV. sz. Fellebbező jelöltként vettek részt a választáson.
A III. sz. Fellebbező az I., II., IV. sz. Fellebbezőt indító jelölőszervezet elnöke.
Tekintettel arra, hogy a fenti esemény a Fellebbezők szerint döntően befolyásolta a választások
eredményét, kérik a határozat felülvizsgálatát, de legfőképpen a szavazólapok
megtekinthetőségének biztosítását.
A Fellebbezők az alábbi jogszabályok megsértésére hivatkoznak:
Nektv. 65.§ (1) – (2) bekezdés,
Ve. 327.§ (1) bekezdés, 328. §,
Ve. 10.§, 221. §, 223.§, 224.§, 225.§, 241.§.
Tekintettel arra, hogy a fellebbezések a fellebbezésre jogosultak által ugyanazon elsőfokú
határozat ellen kerültek benyújtásra, a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) a
Ve. 230/A. §-a alapján a fellebbezéseket egy eljárásban bírálja el.
A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos.

A Ve. 43. § (1) bekezdése alapján: „A választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok
alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást.”
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint „Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet
benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.”
A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint 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.
Ugyanezen § (5) bekezdés szerint a választási bizottság, illetve a bíróság a megtámadott
határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja.
A Ve. 241. § (1) bekezdése alapján: „A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt
megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító
döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.” Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján: „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 Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) megvizsgálta a rendelkezésre álló
bizonyítékokat és az alábbiak szerint döntött.
A FVB a Ve. 43. § (1) bekezdése szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján tisztázta a
tényállást, és az alapján döntött.
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Az FVB a Fellebbezők által benyújtott bizonyítékok alapján nem látja jogsértőnek azt, hogy
egyes képviselőjelöltekre senki nem adott le szavazatot, így a Ve. 231. § (5) bekezdés a)
pontjában foglaltak szerint az elsőfokú határozatot helybenhagyja.
A határozat a Ve. 43. § (1) és (5) bekezdésén, a 209. §-án, a 213. § (4) bekezdésén, a 231. § (5)
bekezdés a) pontján, a 241. §-án, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án,
221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)–(4) bekezdésén, valamint 225. §-án alapul.
Budapest, 2019. október 21.

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