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301/2014. (X. 18.) határozata  

 

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) a 

Szatmáry-Jähl Angéla által benyújtott kifogás tárgyában meghozza az alábbi  

 

határozatot 

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy dönt, hogy a Ve. 218.§ (2) bekezdése szerint a 

kifogásnak helyt ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, elrendeli a Budapest Főváros 03. 

TEVK polgármesteri és egyéni képviselői választás eredményének megsemmisítését és 

megismételteti a Budapest Főváros XIV. Kerület 03. TEVK területén a polgármesteri és 

egyéni képviselői szavazást.  

A megismételt szavazást 2014. november 9. napjára tűzi ki. 

 

 

A határozat ellen a meghozataltól számított 3 napon belül a Fővárosi Választási Bizottsághoz 

címzett, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsághoz benyújtott (1145 

Budapest, Pétervárad u. 2.) fellebbezéssel lehet élni.  

 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 

továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a 

Fővárosi Választási Bizottsághoz címzett, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi 

Választási Bizottságnál előterjesztett fellebbezést nyújthat be. 

Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési 

jogkörben hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben 

lehet benyújtani. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem a 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 

Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a 

kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 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 nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az 

eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. 

 

 

Indokolás  

 

 

Szatmáry-Jähl Angéla jelölt 2014. október 15-én kifogást nyújtott be a HVI-hez, melyben 

kifogásolta, hogy a szavazatszámláló bizottságok a 03. számú TEVK területén található 

szavazókörökben a választási eljárásra irányadó jogszabály illetve a választási eljárás 

alapelveinek megsértésével járt el. A fent említett TEVK-ban a legtöbb szavazatot Sápi Attila 

kapta, a második legtöbb szavazatot Szatmáry-Jähl Angéla szerezte a két jelölt között 



összesen 7 szavazat különbség volt. A kifogás tartalmazza, hogy a 13-as számú szavazókör 

jegyzőkönyve szerint a szavazókörben 501 választópolgár jelent meg, ehhez képest 

polgármester jelöltekre 511 darab volt az urnában, míg az egyéni képviselő jelöltekre -10 

darab szavazólap volt az urnában.  

A 13-as és a 14-es szavazókörökben a szavazóköri jegyzőkönyvekkel igazoltan a 

választópolgárok közül legalább 10 választópolgár nem kapta meg a helyi önkormányzati 

képviselőket tartalmazó szavazólapot, míg a polgármesterekre leadott szavazólapokból 

legalább 10 szavazópolgár több szavazólapot kapott.  

A szavazókörökben a szavazatszámláló bizottság részéről a Ve. 178.§ (1) bekezdését sértően 

legalább 10 szavazópolgár a szavazás akadályának fennállása ellenére szavazólapot kapott. 

Az érvénytelen és rontott szavazólapok száma jóval meghaladja a 10%-ot, ami a kifogástevő 

álláspontja szerint túl magas.  

A kifogástevő szerint a választás eredménye jogszabálysértő, mivel a szavazás a Ve. 178.§ 

megsértésével folyt.  

A kifogástevő kéri, hogy a Bizottság a Ve. 218.§ (2) bekezdése alapján a kifogásnak adjon 

helyt, valamint szíveskedjen elrendelni a Budapest Főváros XIV. Kerület 03. számú területi 

egyéni választókerületben a helyi önkormányzati képviselő választás vonatkozásában a 

választási eljárás megsemmisítését és a választás megismétlését. 

 

A Bizottság a kifogásban előadottak alapján arra a következtetésre jutott, hogy a szavazás 

során megsértették a Ve. alapelvei közül a választás tisztasága követelményét. A 13-as 

szavazókörben a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy a polgármesteri 

jelölt esetében a megjelent választópolgárok számához képes +10-es eltérés mutatkozott, míg 

az egyéni képviselő jelölt esetében -10 eltérés volt.  

A Bizottság álláspontja szerint ilyen eltérésre csak eljárási hiba vagy jogszabálysértés okán 

kerülhet sor.  

A +/-10-es eltérésre természetesen több magyarázat is létezhet, de a Bizottságnak nem joga az 

indokok keresése. Felmerül annak a lehetősége, hogy több állampolgár esetében nem volt 

lehetőségük leadni az egyéni képviselő jelöltekre a szavazatukat, ezért sérült a választáshoz 

való joguk, melynek orvoslása csak egy módon történhet, a szavazás megismétlésével.  

 

Fentiek alapján a bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi Választási Bizottság határozata a Ve. 2. §(1) 

bekezdés a) pontján 218. § (2) bekezdésén, a Ve. 6. §, 7.§-án, a jogorvoslatról való 

tájékoztatás a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) 

bekezdésein, 224. § (1)-(4) bekezdésein, és a 138.K (307/P) §-án alapul.  

 

 

Budapest, 2014. október 18. 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Budapest Főváros XIV. Kerület 

Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 


