Fejér Megyei Területi Választási Bizottság
8000 Székesfehérvár Szent István tér 9.
Fejér Megyei Területi Választási Bizottság
9/2022. (III.3.) számú határozata
A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció (székhelye:1066
Budapest, Teréz körút 46., bírósági nyilvántartási száma:01-02-0014391, a
továbbiakban: Beadványozó) jelölő szervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában –
2 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő
határozatot:
A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság a Fejér megye 02. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 9/2022. (II.24.) számú határozata ellen
benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen,
levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat
iránti kérelmet nyújthat be a Fejér Megyei Területi Választási Bizottságnál (8000
Székesfehérvár, Szent István tér 9., e-mail: dr.kovacs.zoltan@fejer.hu). A bírósági
felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 6án 16.00 óráig megérkezzen. 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 eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A
jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű
másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A
bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi
illeték-feljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése]
[1] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban:Ve) 252. § (1)(2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást
megelőző harminchetedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2022. február
25-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési
egyéni választókerületi választási bizottság dönt.
[2] Huszti Mária Rozália a Megoldás Mozgalom jelölő szervezet jelöltje
kezdeményezte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2022. évi
általános választásán a Fejér megye 02. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületben. A jelölt nyilvántartásba vétele érdekében 2022. február 22. napján
benyújtásra került 114 darab ajánlóív, valamint kitöltött, aláírt „E1” jelű
formanyomtatvány.
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[3] A jelölt 2022. február 24. napján további 50 darab ajánlóívet adott át Fejér megye
02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága mellett
működő választási iroda részére.
[4] A Fejér megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottsága (továbbiakban: OEVB) a benyújtott iratok, az ajánlások és a jelölt
választójogának ellenőrzését követően megállapította, hogy a jelölt nyilvántartásba
vétele iránti kérelem megfelel a törvényben támasztott követelményeknek, a jelölt – az
országgyűlési
képviselők
választásáról
szóló
2011.évi
CCIII.
törvény
(továbbiakban:Vjt) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges - több mint 500 darab
érvényes ajánlással rendelkezik, ezért az OEVB Huszti Mária Rozáliát, a Megoldás
Mozgalom jelöltjét a Fejér megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerület
jelöltjeként 9/2022. (II.24.) határozatával nyilvántartásba vette.
II.
[A fellebbezés tartalma]
[5] A Beadványozó 2022. február 28-án 15.05 perckor elektronikus úton fellebbezést
nyújtott be az OEVB 9/2022. (II.24.) számú határozata ellen, a Ve. 221. § (1)
bekezdése alapján, a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogszabálysértésre
hivatkozással.
[6] A Beadványozó kérte, hogy a választási bizottság a megtámadott határozatot a Ve.
231. § (5) bekezdés b) pontja alapján úgy változtassa meg, hogy a Megoldás
Mozgalom egyéni választókerületi képviselőjelöltje, Huszti Mária Rozália által leadott
ajánlóíveken szereplő aláírások érvénytelenségét a Ve. 123. § (4) bekezdése alapján
állapítsa meg, erre figyelemmel állapítsa meg, hogy a képviselőjelölt nem rendelkezik
a Vjt. 6. § szerint az egyéni képviselőjelöltséghez szükséges számú aláírással,
amelyre figyelemmel a jelölt nyilvántartásba-vételét utasítsa vissza.
[7] Érintettsége tekintetében Beadványozó előadta, hogy az országgyűlési képviselők
2022. évi választásán nyilvántartásba vett jelölőszervezet, amely az érintett
választókerületben is jelöltet állított.
[8] Fellebbezésében hivatkozott arra, hogy tudomása szerint a leadott ajánlások között
nagy számban találhatóak olyan ajánlások, amelyek esetében gyanítható, hogy
másolással készültek, így nem az ajánlást adó választópolgártól származnak.
Hivatkozott arra, hogy a kérelem benyújtását megelőző hétvégén az ún.
ajánlásellenőrző szolgáltatás a magyarorszag.hu honlapon nem működött, ezért ennél
bővebb bizonyítékot a kérelmező nem tud csatolni, ugyanakkor a Kúria következetes
gyakorlata szerint az ajánlások tekintetében a jogorvoslat benyújtásához a
kérelmezőtől elvárható szintű valószínűsítés is elegendő.
[9] Beadványozó hivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság 207/2018. számú
határozatára, mely szerint, ha az ajánlás gyűjtése során a választási alapelveket
megsértették, annak az ajánlások érvénytelensége a jogkövetkezménye.
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III.
[A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság döntése és jogi indokai]
[10] A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
[11] A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) tényként
fogadta el a fellebbező érintettségére való hivatkozását arra tekintettel, hogy az egyéni
választókerületben a jelölőszervezet más jelölő szervezetekkel együtt – már jogerősen
nyilvántartásba vett – jelöltet állított.
[12] A TVB hivatkozik a Ve. 10. §-ára, mely szerint:
„10. § (1) Az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők.
(2) A határidőket naptári napokban kell számítani.
(3) A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság
döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.”
[13] A Ve. 224. §-a szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a
megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni és úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított
harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási
bizottsághoz.
[14] A Ve. 231. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell
utasítani, ha
a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult
nyújtotta be,
b) elkésett,
c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be,
d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
[15] A TVB rögzítette, hogy a Fejér megye 02. Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság 9/2022. (II.24.) számú határozata alapján a Beadványozó számára a
fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő 2022. február 27-én 16.00 órakor
lejárt, ugyanakkor a Beadványozó fellebbezését 2022. február 28-án 15.05 perckor
nyújtotta be. A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint a Ve.-ben meghatározott határidők
jogvesztők, ebből következően annak elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.
[16] A TVB a fentiekben rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltak
alapján döntött.
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IV.
[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]
[17] A határozat a Ve. 10. §-án, 123. § (4) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 223. §
(3) bekezdésén, 224. §-án, 231. § (1) bekezdésén, a 252. § (1)-(2) bekezdésén, a Vjt.
6. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1)
és (3) bekezdésén, a 224. § (1), (2), és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló
tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén,
valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Székesfehérvár, 2022. március 3.

Dr. Szabó László s.k.
a Fejér Megyei Területi
Választási Bizottság elnöke
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