FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest Városház u. 9 -11.
Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855
A Fővárosi Választási Bizottság a

331/2019. (X. 21.) FVB számú határozatával
a Mezei Béla (a továbbiakban: Beadványozó) által a Budapest Főváros VIII. kerület 06. számú
egyéni választókerület 29. és 30. számú, az egyéni választókerületi képviselő választásáról
szóló szavazóköri eredménnyel szemben benyújtott kifogásnak nevezett jogorvoslat tárgyában,
négy igen szavazattal, kettő nem szavazat ellenében, a következő határozatot hozta:
A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül 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., e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. október
24-én (csütörtök) 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 VIII. kerületi 29. és 30. számú szavazóköreiben működő Szavazatszámláló
Bizottság megállapította az egyéni önkormányzati képviselők választásának szavazóköri
eredményét.
Beadványozó, aki képviselő-jelöltként indult a Budapest VIII. kerület 06. számú egyéni
választókerületében, a törvényes határidőn belül a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-ára hivatkozva kifogásnak nevezett jogorvoslati kérelmet
nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz.
Álláspontja szerint: „a Ve. 2. § (1) bekezdése a) és c) pontjai sérültek azáltal, hogy egyes
választókat 10 feletti létszámban elküldtek, így az alapelveken túlmenően sérültek a 176. § (2)
bekezdésének szabályai”. Közli, hogy „ezekről nem készült külön jegyzőkönyv, így sérült a
177. § („) bekezdése”.
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Véleménye szerint „a szavazatszámláláskor nem érvényesítették konzekvensen a 193. § (2)
bekezdését, így a mérlegelés miatt egyes szavazatok elfogadása mások érvénytelenítése
alkalmas az eredmény manipulálására. Matematikailag a két körzet az átlagosnál négyszer
annyi érvénytelent rögzít, mint az átlagos, de a más jelöltekre leadott érvényteleneket is
kétszerest meghaladóan rögzít.”
Állítja, hogy a fenti két konkrét jogsérelem az eredményt lényegesen befolyásolja.
Bizonyítékként közli a jogorvoslattal élő, hogy a szavazók elküldése vonatkozásában
rendőrségi feljelentés készült, a feljelentés mögött 10 főt meghaladó sértett áll.
Kéri a jogorvoslattal élő a szavazatok újraszámlálását azzal, hogy ha a különbség fennmarad,
akkor további eljárásra nem tart igényt, de ha a különbség 20 alá csökken, akkor az elküldött
szavazók miatt kéri a szavazás megismétlését.
A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 43. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok
alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást.
A Ve. 241. § (1) bekezdése szerint „A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt
megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító
döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye”.
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.”
Beadványozó a kifogásnak nevezett beadványában kizárólag a szavazóköri eredményt
kifogásolja. A választási bizottság választási eredményt megállapító döntését nem is említi.
Tekintettel arra, hogy a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése
csak a választási bizottság választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel
együtt támadható, az FVB megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálatra nem
alkalmas.
Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.
A határozat a Ve. 43. § (1) és (5) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 241. §-án, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 223-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990.
évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2019. október 21.
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