Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
21/2010. (VIII. 30.) 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 P. E. ……….. szám alatti lakos által a Sümegi Helyi Választási Bizottság 12/2010.
(VIII. 28.) számú 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 Sümegi Helyi Választási Bizottság
12/2010. (VIII. 28.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz
címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani a Területi Választási
Bizottságnál (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., fax: 88/545-087, e-mail:
mokaljegyzo@vpmegye.hu).
A bírósági felülvizsgálat elleni kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010.
szeptember 1. 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.
A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7.500 Ft. Faxon vagy e-mailen
benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

P. E. a Helyi Választási Bizottság (HVB) határozata ellen 2010. augusztus 29. napján
fellebbezést nyújtott be és kérte annak felülvizsgálatát, hogy a helyi önkormányzati
választásra a fellebbezésben felsorolt képviselő-jelöltek bírják-e a sümegi KDNP helyi
alapszervezetének támogatását.
Álláspontja szerint az általa korábban becsatolt kampányanyagokból egyértelműen kiderül,
hogy a helyi FIDESZ szervezet a kopogtató cédulákat választási szövetség keretében szedi,
holott Sümegen a két pártnak nincsenek közös önkormányzati képviselő jelöltjei. Szerinte ezt
támasztja alá egy általa csatolt felhívás, mely azt tartalmazza, hogy a sümegi KDNP önállóan
indítja a jelöltjeit. Csatolt még egy Harrach Péternek tulajdonított nyilatkozatot, mely szerint
Harrach Péter elmondta, hogy a két párt megállapodása alapján minden megyében kell lennie
KDNP-s jelöltnek. A legtöbb településen közös jelölteket, de lesz néhány hely, ahol külön
KDNP-s jelölteket indítanak.
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Csatolta továbbá a Marcal-parti újság VI. évfolyamának 6. számát, melyben a közös FIDESZKDNP-s jelöltek támogatására hívják fel a választópolgárokat és még egy kampányanyagot,
mely szintén e 10 jelölt támogatására buzdít.
Fellebbező kérte még, hogy mindkét párt sümegi szervezetétől szerezze be a bizottság a
képviselő jelölő gyűlések jegyzőkönyveit, mivel ezek ismeretében hozható csak döntés.
A fellebbezés az alábbiak szerint alaptalan:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(Övjt.) 8. § (1) bekezdése szerint a választópolgár jelölési fajtánként csak egy jelöltet vagy
egy listát ajánlhat és csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést.
A (2) bekezdés szerint az egyéni listás választási rendszerben – ilyen Sümeg is, mint 10 ezer
vagy annál kevesebb lakosú település – a választópolgár egyidejűleg legfeljebb egy
polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.
A (7) bekezdés szerint egy jelölő szervezet egy egyéni választókerületben csak egy jelöltet
állíthat. E jogszabályhely alapján tehát az egyéni listás választási rendszerben egy jelölő
szervezet több jelöltet is állíthat, a tilalom csak az egyéni választókerületre vonatkozik.
A Ve. 79. § (2) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. Az (5)
bekezdés szerint a fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A Területi Választási Bizottság egyetért a HVB-nek azon álláspontjával, hogy nem tartozik a
választási bizottság hatáskörébe annak elbírálása, hogy a jelölő szervezetek között van-e
együttműködés, s ha igen, milyen együttműködés van.
Az Országos Választási Iroda által vezetett nyilvántartásból megállapítható, hogy a FIDESZ
Magyar Polgári Pártot és a KDNP-t, mint jelölő szervezetet az Országos Választási Bizottság
nyilvántartásba vette. A rendelkezésre álló meghatalmazásokból megállapítható, hogy Dr.
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke két személynek adott meghatalmazást, hogy Veszprém
megyében a KDNP nevében eljárjon és az illetékes választási szerveknél a szükséges
bejelentéseket megtegye.
A Területi Választási Bizottság megjegyzi, hogy a KDNP törvényes képviselőjeként Harrach
Péter nem került bejegyzésre, illetve bejelentésre, így a jelöltállítással kapcsolatosan nem
járhat el. Az pedig, hogy interneten a KDNP nevében történő jelöltállításokkal kapcsolatosan
mi olvasható, a tényleges bejelentések tekintetében nem releváns, mivel a Ve. és a
végrehajtási jogszabályok írják elő, hogy azokhoz milyen iratok szükségesek.
Fentiekre tekintettel a fellebbező által kért bizonyítás jelen ügyben nem szükséges, illetve a
bizonyítékok csatolása a Ve. 79. § (5) bekezdése és 79. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
fellebbező feladata.
A meghatalmazott személyek jogosultak arra, hogy a párt nevében külön, vagy közösen
állítsanak a párt nevében jelölteket.
A HVB tehát a törvényi feltételeknek megfelelő okiratok alapján vett nyilvántartásba
FIDESZ-KDNP közös és KDNP által önállóan állított jelöltet.
Mindezekre tekintettel a Területi Választási Bizottság a rendelkező részben írtak szerint
határozott.
A határozat az Övjt. 8. § (1)-(2) és (7) bekezdésén, a Ve. 77. § (2) bekezdés b) pontján,79. §
(2) és (5) bekezdésén, 81. § (1) bekezdésén, (4) bekezdés a) pontján, 105/A. § (3) bekezdés f)
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pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 82. § (1) bekezdésén, 83. §(1)-(2) és (7)
bekezdésén, 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1)
bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a
Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapszik.
Veszprém, 2010. augusztus 30.

Dr. László Zoltánné
a Területi Választási Bizottság
elnöke

