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8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
50/2006. (X. 05.) határozata
A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (3) bekezdés f.) pontjában megállapított hatáskörében
eljárva a Hartmann Ferenc elnök által képviselt MSZP Veszprémi Szervezete, a Wéber László
elnök által képviselt Szövetség Veszprémért, valamint a dr. Szalay András elnök által
képviselt SZDSZ Veszprémi Szervezete által a Veszprémi Helyi Választási Bizottság 6-os
számú egyéni választókerület eredmény-megállapító határozata ellen benyújtott fellebbezés
tárgyában meghozta a következő
h a t á r o z a t o t:
A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz
címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani a Területi Választási
Bizottságnál (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.).
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2006. október 8.
napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet
kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is
eljárhat.
Indokolás
Az MSZP Veszprémi Szervezete, a Szövetség Veszprémért és az SZDSZ Veszprémi
Szervezete – kifogásként megjelölt – fellebbezést nyújtott be a Veszprémi Helyi Választási
Bizottság 6-os számú egyéni választókerület eredmény-megállapító határozatával szemben.
Álláspontjuk szerint a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvében rögzített adatok szerint az
érvénytelen szavazatok száma közel 2,5-szerese az első és második helyen végzett jelöltekre
leadott érvényes szavazatok számának. A Ve 72. §.-ában foglaltak szerint az SzSzB az
érvénytelennek nyilvánított szavazólapokat csak egyszer ellenőrzi, míg az érvényesnek
tekintetteket többször is, de legalább két alkalommal.
Tekintettel arra, hogy a szavazólapok átvizsgálása matematikailag eredményezheti a jelöltekre
leadott érvényes szavazatok számának változását, indokoltnak tartják a fellebbezés érdemi
vizsgálatát.
Álláspontjuk alátámasztására mellékelték a választókerületi eredmény jegyzőkönyvek és a
szavazóköri jegyzőkönyvek másolatát.
A törvénysértés megállapítása, a szavazatok újraszámolása iránti fellebbezés az alábbiak
szerint alaptalan:
A Ve. 79. § (2) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani – az a.) pont alapján –
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve – a b.) pont alapján – a választási bizottság
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
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A Ve. 80. § (4) bekezdés a.) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés 79.
§ (2) bekezdés szerinti alapját.
A fellebbezés nem tartalmazza a Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti jogalapját, mivel nem jelöli
meg, hogy a szavazóköri eredmények összesítése és a választási eredmény megállapítása
során a HVB milyen jogszabályt sértett meg. Önmagában a két jelölt közötti
szavazatkülönbség száma nem indokolja jogszabálysértés megállapítását.
A Területi Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 73. § (6) bekezdése rendelkezése
alapján a szavazatok újraszámolására csak a Ve. 73. § (5) bekezdésében foglalt feltételek
együttes fennállása esetén van lehetőség.
Fentiekre tekintettel a Területi Választási Bizottság a rendelkező részben írtak szerint
határozott.
A határozat a 105/A. § (3) bekezdés f.) pontján, 81. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való
tájékoztatás a 82. § (1)-(2) bekezdésén, 83. §(1)-(2) és (7) bekezdésein, 84. § (1) bekezdésén
alapszik.
Veszprém, 2006. október 5.
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a Területi Választási Bizottság
elnöke

