KIVONAT
a Pest Megyei Területi Választási Bizottság
2016. július 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

1. P. P. fellebbezése a Gyömrő székhelyű HVB 6/2016. (VII. 25.) határozata ellen
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
9/2016. (VII.28.) sz. TVB határozat
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság P. P. által a gyömrői időközi polgármester választáson
jelöltként induló Gy. L. nyilvántartásba vétele ellen benyújtott fellebbezést megvizsgálva a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában
biztosított jogkörében a 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a HVB nyilvántartásba vételt elrendelő
6/2016. (VII. 25.) határozatát helybenhagyja.
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
Fővárosi Ítélőtáblához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Pest Megyei Területi
Választási Bizottságnál. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb
2016. július 31-én 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
P. P., mint a központi névjegyzékben szereplő választópolgár 2016. július 27-én kifogást nyújtott be a
Gyömrő székhelyű HVB 6/2016. (VII. 25.) határozata ellen. Beadványát kifogásként jelölte meg, de annak
címzése, valamint tartalma alapján fellebbezésnek minősül, ezért a Pest Megyei Területi Választási
Bizottság jogosult eljárni. Fellebbezésében kérte a Gy. L. polgármester-jelölt nyilvántartásba vételét
elrendelő 6/2016. (VII. 25.) HVB határozat megsemmisítését. Fellebbezésében a jogszabálysértés
bizonyítékaként előadta, hogy Magyarország Alaptörvénye B) cikk (1) bekezdése szerint Magyarország
független, demokratikus jogállam. Továbbá az alábbi jogszabályhelyeket jelölte meg a törvénysértés
bizonyítékaként:
Ve. 301. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán e törvény I-XII. Fejezetét az e
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Ve. 2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő
alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása,
b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése,
e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
f) a választási eljárás nyilvánossága.
Ve. 14. § (1) A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt
szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának,
törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes
rendjének helyreállítása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. ( továbbiakban Mötv.) 38. § (1) b)
pontja alapján méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati
képviselőnek a megbízatását, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek.
Az Mötv. 72. § (4) bekezdése alapján ugyanezen jogszabályi rendelkezést kell alkalmazni a polgármesterre
is. Véleménye szerint a megválasztását követően a polgármester tisztségét meg kell szüntetni
méltatlanság miatt, ebből következően a nyilvántartásba vétellel sérül a jóhiszemű és rendeltetésszerű
joggyakorlás elve, amikor olyan jelöltet vesznek nyilvántartásba, aki nem tudja majd betölteni az adott
tisztséget. Ezzel a HVB megtévesztő és jogellenes helyzetet hoz létre, mert választók abban a téves jogi
felvetésben lesznek, ha Gy. L.-re szavaznak, polgármester lehet, ami nem igaz. Álláspontja szerint a HVB
megsértette a Ve. 14. § (1) bekezdését, mivel nem független, a törvényeknek alárendelt szervként
működött. Fellebbezéséhez csatolta még a Szegedi Ítélőtábla ítéletét.
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) a benyújtott kifogást áttekintve a Ve. alábbi, valamint a
nyilvántartásba vétellel kapcsolatos egyéb jogszabályi rendelkezésekre tekintettel alakította ki
álláspontját.
Alaptörvény XXIII. cikk (1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési
képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti
képviselők választásán választó és választható legyen.
(6) Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének
korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más
tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam
jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. L. tv.
1. § (4) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán nem választható, aki jogerős ítélet
alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését
tölti.
9. § (3) Polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300
választópolgár,
c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár
jelöltnek ajánlott.
Ve. 1. § E törvényt kell alkalmazni
a) az országgyűlési képviselők választásán,
b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán,
c) a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán,
d) az Európai Parlament tagjainak választásán,
e) abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli [az a)-e) pontban
meghatározottak a továbbiakban együtt: választás].
307/G § (2) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi
választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
132. § Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet,
jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
307/N. § (1) A helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármesterválasztás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri
eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.
A hivatkozott jogszabályhelyek alapján megállapítható, hogy csak annak a választópolgárnak nincs
választójoga, akit a bíróság a választójogból kizárt. A fellebbezés benyújtója sem hivatkozik rá, hogy Gy. L.
jelöltnek ne lenne választójoga, ez a becsatolt bírósági ítéletből sem tűni ki. Gy. L., a központi
névjegyzékben, mint választójoggal rendelkező állampolgár szerepel. A választási bizottság csak a

választási eljárásban foglaltakat vizsgálhatja, mely az eredmény jogerős megállapításával lezárul, csak azt
vizsgálhatja, hogy a jelöltként való indulás jogszabályi követelményei fennállnak-e a nyilvántartásba vételi
eljárás során. A méltatlanság kérdésköre már kívül esik a választójog hatáskörén, arra nincs lehetősége a
bizottságnak, hogy ebben döntést hozzon. A választási bizottság ezért a jogszabályi követelményeknek
megfelelően járt el, amikor Gy. L. jelöltet nyilvántartásba vette.
A TVB a fentiek alapján megállapította, hogy jogszabálysértés nem történt, ezért a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
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