A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság
1/2020.(I.24.) számú határozata

A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság L. E. (a továbbiakban: Fellebbező) által
benyújtott fellebbezés tárgyában – 2 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a
következő
határozatot:
A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság a 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 Győri Itélőtáblához címzett bírósági
felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Fejér Megyei Területi Választási
Bizottságnál (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. e-mail: fejer@fejer.hu).
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020.
január 27-én 16.00 óráig megérkezzen. 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 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 felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi
illeték-feljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A helyi választási bizottság döntése
(1) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban:
HVB) 1/2020.(I.20.) számú határozatával megállapította, hogy a helyi
önkormányzati képviselők, polgármesterek és nemzetiségi önkormányzatok
2019. október 13. napján tartott választásán települési roma nemzetiségi
önkormányzati képviselői mandátumot szerzett Fellebbező a választó jogát
elveszítette, nemzetiségi önkormányzati képviselői mandátuma megszűnt,
ezért őt a képviselők nyilvántartásából törölte.
(2) Előzményként a HVB rögzítette, hogy a Nemzeti Választási Rendszer
(továbbiakban: NVR) 2020.01.11-én elektronikus levélben értesítette a HVB-t,
hogy Fellebbező, képviselő a „központi névjegyzék 2018.10.08 adatai alapján
nem rendelkezik választójoggal”.

(3) A HVB megtekintette az NVR-ben a fellebbező központi névjegyzéki adatait, és
megállapította, hogy a Parlamenti, az EU Parlamenti, az Önkormányzati és az
Országos népszavazás esetében is a választójoga és a választhatóság joga
tekintetében a „nincs” megjegyzés szerepel, a törlés okaként „Magyarországi
lakcím hiány”, a törlés dátumaként „2020.01.10.” szerepel.
(4) A HVB a rendelkezésére álló adatok alapján a továbbiakat állapította meg:
(5) Az NVR-ben érkezett értesítésben a választójog megszűnésének dátuma
hibás, egyrészt mert a központi névjegyzékben található adatok szerint a
törlésre 2020.01.10-én került sor, másrészt pedig Fellebbező a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján tartott általános
választásán a képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételekor, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselővé választásakor a központi
névjegyzékben és az abból készült roma nemzetiségi névjegyzékben szerepelt,
érvényes magyarországi lakcímmel rendelkezett.
(6) A HVB kifejtette, hogy az Alaptörvény XXIII. cikk (5) bekezdése, a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 82. § (1)
bekezdése, továbbá – a XXIII. cikk (4) bekezdésének és a XXIX. cikk (3)
bekezdésének felhatalmazása alapján – a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv. 53. §-a és 54. §-a a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán mind az aktív, mind pedig a passzív
választójogot korlátozza.
(7) A Nektv. 53. §-a az aktív választójogot korlátozza azzal, hogy a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán az választhat, aki a nemzetiségi
névjegyzékben szerepel, amelyben szereplés egyik feltétele, hogy a
választópolgár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán szavazati joggal rendelkezik. A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán az Alaptörvény XXIII. cikk (5) bekezdése és a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
tv. 1. § (2) bekezdése alapján szavazati joggal az rendelkezik, akinek lakóhelye,
bejelentett tartózkodási helye van. A Ve. 82. § (1) bekezdése szerint a
választójogát az a választópolgár gyakorolhatja, aki a központi névjegyzékben
szerepel.
(8) A Nektv. 54. §-a a passzív választójogot korlátozza, mert a választhatóság
tekintetében a nemzetiség névjegyzékben szereplést alapfeltételként írja elő.
(9) A Nektv. 102. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati
képviselő megbízatása megszűnik választójogának elvesztésével.
(10) A Ve. 207. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Iroda a
megválasztott képviselőkről nyilvántartást vezet. A (3) bekezdés szerint a
Nemzeti Választási Iroda a képviselők 9. melléklet a)-g) pontja szerinti adatait
a központi névjegyzék adatai alapján - a mandátum fennállása alatt folyamatosan frissíti, a központi névjegyzékből történt törlésről, illetve a
választhatóság jogának elvesztéséről a megbízólevelet átadó választási
bizottságot haladéktalanul értesíti.

(11) Mindezek alapján a HVB megállapította, hogy a Fellebbező képviselő a
központi névjegyzékből és egyúttal a nemzetiségi névjegyzékből
magyarországi lakcím hiányában 2020.01.10. napján törlésre került, a
választójogát és ezzel egyidejűleg nemzetiségi önkormányzati képviselői
mandátumát elveszítette, mely okból a HVB a nevezettet a képviselők
nyilvántartásából törölte.
II.
A fellebbezés
(12) Fellebbező 2020. január 20-án 17.05 perckor fellebbezést nyújtott be.
(13) A fellebbezésben – melyben a Fellebbező nem jelölte meg a HVB kifogásolt
döntését – előadta, nem volt tudomása arról, hogy nincsen bejelentett lakcíme,
ezért mandátumát visszavonhatják, és erről értesítést sem kapott. Kérte
mandátuma visszaadását, mert 2020. január 20-án lakcímet létesített, mely
kapcsán csatolta lakcímkártyája másolatát.
III.
A TVB döntése és jogi indokai
(14) A TVB a fellebbezés kapcsán megállapította, hogy az érdemi vizsgálatra
nem alkalmas.
(15) A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján a fellebbezést jogszabálysértésre
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott
határozata ellen lehet benyújtani.
(16) A Ve. 224. § (3) bekezdése a) pontja szerint a fellebbezés kötelező tartalmi
eleme a fellebbezés Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti jogalapja.
(17) A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell
elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében
foglaltakat.
(18) A TVB megállapítja, hogy a Fellebbező nem jelöli meg a fellebbezésében a
Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, mert nem hivatkozik tételes
jogszabálysértésre. A jogszabálysértésre való hivatkozás a fellebbezés
nélkülözhetetlen tartalmi eleme. E körben meg kell jelölni azt a választásra
irányadó jogszabályi rendelkezést, vagy a választás és választási eljárás azon
alapelvi rendelkezését, amelybe a kérelmező álláspontja szerint a HVB
határozata ütközik. A TVB rögzíti továbbá, hogy a határozat meghozatalára
nem mérlegelési jogkörben került sor.
(19) Mindezek alapján a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

III.
A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések
(20) A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén, a 224. §
(3) bekezdésén és a 231. § (1) bekezdés pontján, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a
224. § (1), (2), (3) 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, 2020. január 24.

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

