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oEVB határozat

űlé si Egyé ni Választókerület Választási Bizottsága Koleszár
szám alatti lakos kifogásának tárgyában meghozta

az alábbi

határozatot:
B.A.Z. Megye 03. számú Országgyűlé si Egyé ni Választókerület

Választási Bizottsága

továbbiakban:oEVB)Koteszárlstvánszámalatti

(a

lakosnak a választási eljárásról szőlő 2OL3. é vi XXXVI . törvé nyn (a továbbiakban: Ve) 178. §
(1) bekezdé s szerinti, Zádorí a| va szavazóköré ben törté nt szavazólapokkal kapcsolatban
benyú jtott kifogás tárgyában (l.) megállapí tja a jogsé rté smegtörté nté t, mí g az Uppony
közsé g szavazóköré t é rintő, szavazóköri eredmé nyről szőlójegyzőkönywel
kapcsolatos Ve.
202. § (1) é s (2) bekezdé s szerinti kifogás tárgyában (ll.} a kifogást elutasí tja.

A határozat ellen annak meghozatalától számí tott 3 napon belül a központi né vjegyzé kben
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben é rintett termé szetes é s
jogi szemé ly, jogi szemé lyisé g né lküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz cí mzett
fellebbezé st nyú jthat be B.A.Z. Megye 03. számú Országgyűlé si Egyé ni Választókerület
Választási Bizottságánál (a továbbiakban: OEVB). A fellebbezé st szemé lyesen, levé lben (3600
Ózd, Városház té r 1.), telefaxon (+ 36-48-574-104) vagy elektronikus levé lben (ozd@ozd.hu)
kell benyú jtani ú gy, hogy az legké sőbb 2018. április !7-é n 16.00 óráí g megé rkezzen. A
fellebbezé sre nyitva álló határidő jogvesztő , az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le.
A fellebbezé snek tartalmaznia kell

-

:

a ké relem választási eljárásról szóló 2Ot3. é vi XXXVI . törvé ny (a továbbiakban: Ve.)
223. § (3) bekezdé se szerinti alapját,

- a

ké relem benyú jtójának nevé t, lakcí mé t(szé khelyé t) é

s ha a

lakcí mé től

(szé khelyé től) elté r - postai é rtesí té sicí mé t,

a

ké relem benyú jtójának szemé lyi azonosí tóját, illetve

ha

külföldön

é lő,

magyarországi lakcí mmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik szemé lyi
azonosí tóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának tí pusát é s számát, vagy

jelölő szervezet vagy más szervezet eseté ben a bí rósági nyilvántartásába-vé tel
számát.

A

fellebbezé s tartalmazhatja továbbá a benyú jtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levé lcí mé t,illetve ké zbesí té simegbí zottjának nevé t é s telefaxszámát vagy elektronikus
levé lcí mé t.

Az eljárás tárgyánál fogva illeté kmentes,

lndokolás:
l.

A kifogást előterjesztő beadványában előadta, hogy B.A.Z. Megyei 03, számú

OEVK-ban

lezajlott szavazás kapcsán több bejelenté s is é rkezett azzal kapcsolatban, hogy Zádorfalva
szavazóköré ben a választópolgárok nem kaptak listás szavazólapot, illetve 2 db egyé ni
jelöltekre vonatkozó szavazólapot kaptak.
A helyi választási bizottság a szóbeli bejelenté sekkel kapcsolatban nem tett inté zkedé seket.
Miután az é rintettek í rásbeli bejelenté st is tettek, azt a választási bizottság bizonyí té kok
hiányában elutasí totta. Ké sőbb a szavazatok összeszámlálása alapján beigazolódott, hogy
több egyé ni jelöltekről szóló szavazólapot adtak ki az é rintett szavazatszámláló bizottságok,
mint listás szavazólapot. A Ve. 178. § (1) bekezdé se szerint a szavazatszámláló bizottság a
választópolgár ré szé reátadja a szavazólapot. Amennyiben ez nem törté nik meg/ vagy
té vesen törté nik, vagyis a választópolgár nem kap listás szavazólapot, a szavazatszámláló
bizottság megsé rti a Ve. ] .78. § (1) bekezdé sé t.

Az OEVB a szavazóköri jegyzőkönyvek lezárását követően szerzett tudomást arról, hogy a
fentiekben vázolt, Ve. 178. § (1) bekezdé s szerinti szavazólapok átadásával kapcsolatos
előí rást a helyi szavazatszámláló bizottság megsé rtette.

A szavazatok összesí té sé t követően megállapí tható, hogy a kifogásban szereplő, egyé ni
jelöltekre vonatkozó szavazólapokat ] .4 esetben a választópolgárok duplán kaptak, ezzel
egyidejűleg ugyanennyi alkalommal listás szavazólapot nem kaptak.
Figyelemmel arra, hogy a választópolgárok nem a Ve. ] .71. § (1) bekezdé se szerint kapták
ké zhez a szavazólapokat, az OEVB megállapí tja, hogy ezzel a cselekmé nnyel a helyi
szavazatszámláló bizottság megsé rtette a választási eljárásról szóló törvé ny ide vonatkozó
rendelkezé sé t.
ll.

A kifogást előterjesztő beadványa szerint Uppony közsé g szavazóköré ben az egyik bizottsági
tag, valamint Mezei Attila LMP-s delegált tanú elmondása szerint a választási iroda által
pecsé ttel hitelesí tett jegyzőkönyvben elkezdett adatokat áthú zni, csillagozni, majd az
odaé rkező kollé gájával próbálták volna ezt aláí rásukkal is ellátni. A jelenlé vő tanú ké rdőre
vonta a jegyzőkönyvön javí tást vé gző hölgyet, majd az LMP-s delegálttal együtt elké rté kaz
é rintett jegyzőkönyvet, amin látszott, hogy utólagos javí tásokat tartalmaz. Ezután a tanú k a
választóköri elnökhöz vitté k az iratot, ké rve, hogy vizsgálja meg az esetet. A Ve. 202. § (1)
bekezdé se szerint a szavazóköri eredmé nyről jegyzőkönyvet kell ké szí teni, amelyet a (2)
bekezdé s szerint a választási bizottság jelenlé vő tagjai aláí rnak. A jegyzőkönyvben vé gzett
utólagos módosí tás nem szabályos, arra a Ve, nem ad lehetősé get, í gy a fent emlí tett eljárás
törtvé nysé rtő. A megsé rtett jogszabály a Ve. 2Q2, § (1) é s (2) bekezdé se. Az előterjesztő
álláspontja szerint a jogszabálysé rté s alkalmas arra, hogy a választás eredmé nyé t
befolyásolja. Ké rte a választási bizottságot, hogy a jelzett jogsé rté st vizsgálja ki é s a Ve. 218.
§-ában foglaltak szerint állapí tsa meg a jogszabálysé rté s té nyé t,semmisí tse meg a választási
eljárás jogorvoslattal é rintett ré szé té s rendelkezzen annak megismé tlé sé ről.

Az oEVB álláspontja, hogy a fent hivatkozott Ye,202 § (1) é s (2) bekezdé se, Í gy a választási
eljárás alapelvei nem sé rültek. Ebben az esetben 4 igen é s 2 tartózkodással az OEVB
hozzájárult az upponyi szavazókör jegyzőkönyvé nek átvé telé hez, tekintettel arra, ho§y az
abban törté nt javí tások kiegé szí té sé velcsak formai követelmé nynek kí vántak eleget tenni, az
a jegyzőkönyv tartalmát nem é rintette, ugyanis a ké zi jegyzőkönyv valamennyi számszaki
adata megegyezett a gé pi jegyzőkönyv számszaki adatával. Í gy a választás eredmé nyé nek
befolyásolására alkalmatlan a javí tás kiegé szí té se,ezé rt az OEVB a kifogás ezen ré szé t
elutasí totta.

Az oEVB jelen indoklásban is megállapí tja, hogy az upponyi szavazatszámláló bizottság
elnöke é s a jegyzőkönywezető javí tása nem számadatokra, illetőleg egyé b adatokra
vonatkozott, csupán az általuk korábban eszközölt javí tás alakszerűsé gi követelmé nyé t
pótolták azzal, hogy valamennyi megcsillagozott ré szre a saját né vüket Í rták é s hiteles
bé lyegzőjüket pecsé telté k. Ezen formalitás csupán a javí tás szabályszerűsé gé t szolgálta, s

a

jegyzőkönyvek

a

megvizsgálása

után egyé rtelműen megállapí tható volt, hogy

szereplő számadatok kivé tel né lkül azonosak voltak a gé pi számadatokkal,
Ezáltal ké tsé getkizáróan megállapí tható, hogy aVe.2O2, § (1) é s (2) bekezdé sé ben rögzí tett
követelmé ny nem sé rült. Ennek eredmé nyeké nt az is ké tsé getkí vül megállapí thatÓ, hogy a
választás eredmé nyé t a szabályszerű javí tás utólagos eszközlé se nem befolyásolja, enné l
fogva jogszabálysé rté s a cselekmé ny kapcsán nem törté nt. Mivel az eredmé nyt javí tást

jegyzőkönyvben

kiegé szí té senem befolyásolta, nem foghat helyt a választás megismé tlé seiránti ké relem.
Fentiek alapján az OEVB a rendelkező ré szben foglaltak szerint döntött.

A határozat a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, a Ve. 43. §-án, a 274. § (1) bekezdé sé n,a
218. § (1) bekezdé sé n,a jogorvoslatról szóló tájé koztatás a Ve. 221. § (1) bekezdé sé n,223. §
(1) bekezdé sé n, a 224, § (1)-(4) bekezdé sein, valamint a 297. § (1) bekezdé s b) pontján
alapul. A határidő számí tására a Ve. 10. §-ában foglalt rendelkezé sek vonatkoznak.
Az illeté kmentessé 8ről szóló tájé koztatás az illeté kekről szólő 1990. é vi XClll. törvé ny 33.
(2) bekezdé s 1. pontján alapul.
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