Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területi Választási Bizottság_
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
7/2022. (III.03.) számú határozat
a Demokratikus Koalíció fellebbezése tárgyában
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság – 2022. március 3-án megtartott
ülésén – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 297. § (2)
bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a Demokratikus Koalíció (bírósági
nyilvántartási szám: 01-02-0014391) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karcagi székhelyű 3.
számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Halmi Bálint Ferenc, a
Megoldás Mozgalom egyéni választókerületi jelöltje nyilvántartásba vételéről szóló 12/2022.
(II.25.) OEVB határozata elleni fellebbezése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdése a)
pontja szerint a Karcagi székhelyű 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság Halmi Bálint Ferenc, a Megoldás Mozgalom egyéni választókerületi jelöltje
nyilvántartásba vételéről szóló 12/2022. (II.25.) OEVB határozatát helybenhagyja.
Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 (azaz három) napon belül az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy
elektronikus dokumentumként a Kúriának címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet
nyújthat be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottságnál (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2., e-mail: fojegyzo@jnszm.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 6. napján 16.00 óráig megérkezzen. A
bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A bírósági felülvizsgálati 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
A Demokratikus Koalíció (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 46., bírósági nyilvántartási
szám: 01-02-0014391), mint az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán
nyilvántartásba vett jelölő szervezet (továbbiakban: Fellebbező) a Ve. 221. § (1) bekezdése
alapján, a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogszabálysértésre hivatkozással a JászNagykun-Szolnok Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság (továbbiakban: OEVB) 12/2022. (II.25.) számú határozatával szemben elektronikus
úton fellebbezést terjesztett elő 2022. február 28-án 15.11 órakor. A fellebbező kéri a Választási
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Bizottságot, hogy „a támadott határozatot a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján úgy
változtassa meg, hogy a Megoldás Mozgalom egyéni választókerületi képviselőjelöltje, Halmi
Bálint Ferenc által leadott ajánlóíveken szereplő aláírások érvénytelenségét a Ve. 123. § (4)
alapján állapítsa meg, erre figyelemmel állapítsa meg, hogy a képviselőjelölt nem rendelkezik
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban: Vjt.)
6. § szerint az egyéni képviselőjelöltséghez szükséges számú aláírással, amelyre figyelemmel
a jelölt nyilvántartásba-vételét utasítsa vissza”.
Az érintettség tekintetében előadta, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi választásán
nyilvántartásba vett jelölő szervezet, amely az érintett választókerületben is jelöltet állított.
A fellebbezésből idézet szerint: „a kérelmező tudomása szerint a leadott ajánlások között nagy
számban találhatóak olyan ajánlások, amelyek esetében gyanítható, hogy másolással készültek,
így nem az ajánlást adó választópolgártól származnak. Figyelemmel arra, hogy az elmúlt
hétvégén az ún. ajánlásellenőrző szolgáltatás a magyarorszag.hu honlapon nem működött, ennél
bővebb bizonyítékot jelenleg a kérelmező nem tud csatolni, ugyanakkor a Kúria következetes
gyakorlata szerint az ajánlások tekintetében a jogorvoslat benyújtásához a kérelmezőtől
elvárható szintű valószínűsítés is elegendő.
A kérelmező rámutat arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a 207/2018. számú
határozatában egyhangú szavazással döntött akként, hogy ha az ajánlás gyűjtése során a
választási alapelveket megsértették, annak az ajánlások érvénytelensége a jogkövetkezménye
{Indokolás [29]}. A fentiek alapján kérem a tisztelt Választási Bizottságot, hogy a fellebbezési
kérelemben foglaltak szerint változtassa meg a támadott határozatot.”
A Ve. 221. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság elsőfokú határozata ellen az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be
fellebbezést. A TVB megállapítja, hogy a fellebbező érintettségét igazolta azzal, hogy az egyéni
választókerületben jogerősen jelöltet állított.
A Ve. 43. §-a szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza
a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottságnak nincs módja széles körű
bizonyítási tevékenységet folytatni, a fellebbezés elbírálása során a fellebbezés benyújtója által
szolgáltatott bizonyítékok állnak rendelkezésére. A fellebbezésben állított „a leadott ajánlások
között nagy számban találhatóak olyan ajánlások, amelyek esetében gyanítható, hogy
másolással készültek, így nem az ajánlást adó választópolgártól származnak” kijelentésre
azonban hitelt érdemlő adatot nem szolgáltatott a fellebbező, a jogellenesnek vélt aláírásgyűjtés
vonatkozásában a törvénysértést nem tudta kellően alátámasztani.
A 3/2022. (I.11.) IM rendelet szól többek között a választás során használandó
nyomtatványokról is, melynek 14. számú melléklete szerint az országgyűlési képviselőjelölt
ajánlásához az ajánlóív tartalmazza az ajánló olvasható családi és utónevét, személyi
azonosítóját, lakcímét (település, utca, házszám), valamint aláírását. Az ajánlások ellenőrzése
megtörtént, a jelölt a legalább 500 érvényes ajánlással rendelkezik.
A TVB összességében megállapította, hogy a fellebbezésben megjelöltek feltételezéseken
alapulnak, konkrét bizonyítékot a fellebbező nem tudott becsatolni, ezért a jelölt nyilvántartásba
vételéről szóló OEVB határozatot helybenhagyta.
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A TVB jelen határozata a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a jogorvoslati
tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 222. §-án, 223-225. §-ain, valamint a 229. §-án, az illetékekről szóló
tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 45/A. § (5) bekezdésén, valamint
a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Erről:
1.
2.

Demokratikus Koalíció 1066 Budapest, Teréz krt. 46. ogy22jog@gmail.com
Halmi Bálint Ferenc, a Megoldás Mozgalom egyéni választókerületi jelöltje 1033
Budapest 03, Hévízi út 6/A.,
3. Karcagi 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság,
székhelyén
4. Területi Választási Bizottság tagjai Helyben
5. Területi Választási Iroda Helyben
értesülnek.
Szolnok, 2022. március 3.

