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60 l2Ot8. (lV.8.) OEVB határozat

B,A.Z. M
Judit
alábbi

03. számú

Egyéni Választókerület Választási Bizottsága Fábián
szám alatti lakos kifogásának tárgyában meghozta az

határozatot:
B.A.Z. Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület VáIasztási Bizottsága (a
szám aIatti lakosnak a
továbbiakban: OEVB) Fábián Judit
választási eljárásról szó!ó 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1} bekezdés a) és e) alpontjaiban
fogla lt a la pelvek megsértésetá rgyá ba n benyújtott klfogását el utasítja.

A határozat ellen annak 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 a Nemzeti VáIasztási Bizottsághoz címzett
fellebbezést nyújthat be B.A.Z. Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottságánál (a továbbiakban: OEVB). A fellebbezést személyesen, levélben (3600
Ózd, Városház tér 1.), telefaxon (+36-48-574-LO4) vagy elektronikus levélben (ozd@ozd.hu)
kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb 2018. április 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A
fel]ebbezésre nyitva álló határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell

:

a kérelem választási eljárásról szó|ó 2OL3. évi XXXV|. törvény (a továbbiakban: Ve.)
223, § (3) bekezdése szerinti alapját,

a

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és

a

kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve

(székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,

ha a

lakcímétől

ha 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 nyilvántartásába-vétel
számát.

A

fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét,illetve kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

lndokolás:
Fábián Judit kifogást előterjesztő által előadottak nem merítik ki a Ve. 2. § (1) bekezdésének
a) alpontjában rögzített, a választás tisztaságának és az e) alpontja szerinti jóhiszemű és
rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveinek megsértését.

A kifogást előterjesztő beadványában előadta, hogy a mai napon (2018.04.08.) a reggeli
órákban telefonhívás érkezett a keleméri jegyzőkönyv-vezető részére(valószínűsíthetően
Becsák Sándorné Évanevű hölgpől), hogy a zádorfalvai szavazókörben olyan probléma

adódott, hogy 14 személy részéreazonos, azaz egyforma két szavazólapot adtak át az egy
jelölti és egy pártlista szavazólap helyett. A ke]eméri választási iroda tagja felhívta a
figyelmet arra, hogy az ottani szavazatszámláló bizottság figyeljen erre a hibára. Azt sajnos
nem tudta megmondani, hogy melyik szavazólapból kaptak duplát.

Az OEVB álláspontja, hogy a fent hivatkozott alapelvek nem sérültek. A

bejelentő
beadványán kívül semmilyen tárgyi bizonyítékot nem bocsájtott az OEVB rendelkezésére.A
bejelentése valószínűsítésenalapszik csupán. Azt sem nevezte meg konkrétan és pontosan,
kétségetkizáró módon, hogy kitől jött a telefonhívás, illetőleg a bejelentés. Az OEVB rövid
úton - telefonon - haladéktalanul megkísérelte a tényállás tisztázását oly módon, hogy
felhívta az illetékes választási irodánál Nahaj Ferencet, hogy a szavazatszámlálást követően
haladéktalanul je|ezzék az általuk tapasztalt hibákat, eltéréseket,aki erre ígéretettett. Ezen
ígéretükellenére azonban a választási iroda semmilyen visszajetrzést nem tett az OEVB felé.
Figyelemmel arra, hogy egy valószínűsíthető és nem közvetlen tapaszta|áson alapu|ó
bejelentésen kívül semmilyen egyéb bizonyíték nem á|l az OEVB rendelkezésére,ezért nem
állapítható meg a Ve. 2. § (1) bekezdéséneka) és e) alpontjai szerinti - a választás
tisztaságának és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás - alapelvének megsértése.
Fentiek alapján az OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, a Ve. 43. §-án, a 2t4. § (1) bekezdésén, a
218. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 22L. § (1) bekezdésén, 223. §
(1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, valamint a 297. § (1) bekezdés b) pontján
alapul. A határidő számítására a Ve. 10. §-ában foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCllt. törvény 33,
(2) bekezdés 1. pontján alapul.

Ózd,2OL8. április 8.
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lOEVB elnöke
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