A Paksi Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
3512018. (IV. 14.) OEVB határozata
A Paksi Országgyűlési.Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) a
S,
szám alatti Lakos központi névjegyzékben
szereplő választópolgárnak és az Együtt-a korszakváltók Pártja (székhelye: 1065 Budajest,
Nagymező utca 4. 3. emelet) jelölő szervezet képviselőjének kifogása tárgyában meghozta
az alábbi
.
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határozatot:
Az OEVB
..‚.L., ~
szám alatti lakos központi
névjegyzékben szereplő választópolgárnak és az Együtt-a korszakváltók Pártja
(székheLye: 1065 Budapeét, Nagymező utca 4. 3. emelet) jelölő szervezet
képviseLőjének
kifogását elutasítja.
.
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.
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A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatközással, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási
Bizottsághoz (1054 Budapest. Alkotmány u. 3.). A fellebbezést Paksi OEVB-nál kell
előterjeszteni. A’ fellebbezést személyesen, levélben (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.),
telefaxon (75/500-594), elektronikus levélben (valasztasok@paks.hu) úgy kell benyújtani,
hogy az legkésőbb 2018. április 17.-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell

.

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra
hivatkozást,
.

b)
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és
(székhelyétől) eltér postai értesítési címét,

-

ha a lakcímétől

-

c)
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 továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi
illetékmentes.
‘
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Indokol~s
1.
.1...
alatti Lakos központi névjegyzékben
szereplő választópolgár és az Együtt-a korszakváltók Pártja (székhelye: 1065 Budapest,
Nagymező utca 4. 3. emelet) jelölő szervezet képviselője 2018. április 11.-én 16 órakor
kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz;a választási eljárásról szóló 2Ő5.3.
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: ye.) 208. 5 szerint, a Magyarország területén működő
szavazatszámláló bizottság valamint a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI)
tevékenysége és döntései éllen (ye. 211.5).
.

‚

.

.

A jogszabálysértő tevékenység, döntés leírása a kifogásban az alábbiak szerint történt
meg:
.

A 2018. április 8. napján lebonyolított országgyűlési választások során az Együtt a
Korszakváltók Pártja által delegált szavazatszámláló bizottsági (a továbbiakban: SZSZB)
tagoktól, más állampolgároktól, tagjaiktól is érkeztek bejelentések arról, hog~’ olyan
ismeretlen pártokra érkeztek szavazatok, mely pártok a választók számára nem voltak
ismertek, tevékenységet ‘korábban nem folytattak. Így a Tolna 3. számú Országos Egyéni
Választókerületben (a továbbiakban: OEVK), Felsőnyék 1. számú szavazókörében a Tenni
Akarás Mozgalom listán 13 szavazatot kapott, míg az egy sorral fölötte lévő LMP 0-t, pedig
egyéniben volt 11 szavazata, míg a Tenni Akarásnak egy sem.
—

A kifogást tevő bizonyítékul hivatkozik a www.valasztas.hu linken közzétett szavazóköri
ere’dményjegyzőkönyvek 1. számú példányaira, melyek közül a Felsőnyék 1. számÚ listás
szavazóköri jegyzőkönyv 1. számú példánya a fenti adatokat tartalmazta, mely adatok
azonosak az NVI említett honlapján a kifogás benyújtásakor Látható gépi adatokkal.
A kifogást tevő szerint: „Mindezek alapján Látható, hogy ezeknek az eseteknek a száma az
előző választások hasonló eredményeihez képest kiugróan magas. Mivel a jelenség
országosan tapasztalható, a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordulunk annak érdekében,
hogy állapítsa meg, hogy az országban több helyen tapasztalható jogszabálysértés történt,
melyet részben a helyi Választási Irodák, részben a Nemzeti Választási Iroda elégtelen
működése okozhatott.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Választási Bizottságot, hogy a Ve. 218. 5 (2) bekezdése
szerint állapítsa meg a jogszabálysértés tényét.”
A kifogást a Nemzeti Választási Bizottság 2018. 04.12.-én 15:40 perckor arra hivatkozással,
hogy az az OEVB illetékességi területéhez tartozó szavazatszámláló bizottság
tevékenysége ellen irányul, a Tolna 03. OEVK-ra vonatkozó részének elbírálása érdekében
az OEVB-hez áttette.
2.
A kifogás tartalmazza a Ve. 212. 5(2) bekezdésének foglalt tartalmi elemeket, így az
OEVB azt érdemben megvizsgálta.
‚

.

.
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3.
Az OEVB a tényállás tisztázása sörán megtekintette az érintett szavazókörnek a
www.valasztas.hu honlapon megtalálható Listás szavazóköri jegyzőkönyve (1. számú
jegyzőkönyvi példány) eredeti szkennelt és 2018. április 13.-án kinyomtatott gépi adatokat
tartalmazó példányát; és megállapította, hogy azokban az adatok megegyeznek, azaz
ahogyan azt a kifogás is rögzíti, az LMP-nél 0, míg egy sorral alatta, a Tenni Akarás
Mozgalomnál 13 szavazat van feltüntetve.
Az OEVB megtekintette a Magyarkeszi Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI)
vezetőjétől 2018. április 11. napján érkezett levelet, melyben az Illetékes HVI vezető
tájékoztatja a Tolna 03. szirnú Országos Egyéni Választókerületi Választási Irodát (a
továbbiakban: OEVI) arról, hogy a Felsőnyék listás szavazóköri jegyzőkönyv 1. számú
példányán két párt esetében a Felsőnyéki Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB)
elírta, illetve felcserélte a szavazás eredményét.
A helytelen adatok:

.
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A helyes adatok:

.
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A levélhez mel~ékelte az ériptett ~zavazóköri jegyzőkönyv 2. számú példányát, ami a helyes
adatokkal került kiállításra a szavazás napján. Egyúttal kérte az OEVI intézkedését a hibás
1. számú példány, továbbá a gépi adatok, azaz a számítógépes rendszer (a továbbiakban:
NVR))avítása érdekében.

.

.

.

Az OEVI a levelet és mellékletét haladéktalanul, 2018. április 11. napján 14:06 perckor
feltöltötte az NVI belső levelezésre szolgáló rendszerébe (a továbbiakban: VÁKIR), annak
érdekében, hogy az NVI birtokában lévő 1. számú példány szabályszerű kijavítása
legkésőbb az országos listás választás eredményének megállapításáig megtörténhessen,
íg~ ne sérüljenek a Ve. 2. 5 (1) bekezdésében rögzített, a kifogásban hivatkozott választási
eljárási alapelvek. Az 0EV! a tényállás tisztázása során a VÁKIR-ba feltöltött anyagokat az
OEVB-nek bemutatta.
Az OEVB megtekintette azt a levelet is, amit a Magyarkeszi HVI vezetője 2018. április 13.-án
küldött meg az QEVknek. Ebben nyilatkozza, hogy az illetékességi területéhez tartozó
szavazóköri jegyzőkönyveket a szavazás ~estéjén jogi és számszaki szempontból
átvizsgálták, a két jegyzőkönyv adattartalmát számszakilag összevetették, azonban a listás
szavazóköri jegyzőkönyv 1. pé[dányán, melynek adatai az NVR-ben is rögzítésre kerültek, a
sortévesztést akkor fáradtság miatt nem észlelték.
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Csak 2018. április 11.-én, a két jegyzőkönyvi példány összevetése, a másolt 1. számú és az
eredeti 2. számú példány ismételt megtekintése alkalmával tűnt fel nekik a két
jelölőszervezet szavazatainak felcserélése.
.

A HVI vezető az esetet azonnal kivizsgálta, ennek során beszélt ~z érintett
jegyzőkönyvvezetővel és szavazatszámláló bizottsággal, akik megerősítették, hogy a
jegyzőkönyv tanúsága szerint 4 alkalommal átszámolt- szavazólapok a 2. példány
helyességét támasztják alá.
—

A fentiek miatt haladéktalanul kérte az intézkedést a javításra az OEVI-n keresztül.
Az NVI 2018. április 13.-án feloldotta az NVR-t, így a számítógépen a szavazás estéjén hibás
jegyzőkönyvi példányról bevitt, a kifogás tárgyát képező adatok a mai napon javítva lettek,
amit a www.valasztas.hu 13:57-kor megtörtént frissítését követő állapotában már bármely
választópolgár megtekinthet, ahogyan az OEVB is megtekintette, és nyugtázta az adatok
helyességét, az érintett listás szavazóköri jegyzőkönyv 2. példányának, és az Országos
listás választás tényleges, az szszb által is megerősített szavazóköri eredményének
megfelelő adattartalmával való egyezőségét.
A HVI-tól a mai napon az OEVI-nek telefonon adott tájékoztatás szerint az NVI-től az OEVI
hez a mai nap folyamán visszajuttatott 1. számú jegyzőkönyvi példány papír alapú, a 2.
példány adattartalmának megfelelő javítását a HVI mai napon tett intézkedése alapján2018. április 16.-án hétfőn a délelőtti órákban végzi el az illetékes szavazatszámláló
bizottság és jegyzőkönyvvezető, így arra az országos listás választási eredmény ye. 296.. 5
(2) bekezdése) pontja szerinti megállapításáig sor fog kerülni.
—

Az OEVB megjegyzi, hogy mivel az eredmény megállapításához a számítógépes döntés
támogatást használják a választási bizottságok, az összesített országos listás eredmény
megállapításához az NVR-ben már a mai napon is a megfélelő, hiteles adatok állnak
rendelkezésre.
I
Ajavított jegyzőkönyvi példányt az OEVI-nek az NVl-t~l kapott utasítás szerint 2018. április
16.-án az NVI-hez kell visszaszállítani, így aznap már a helyes. papír alapú példány is a
birtokukba kerül.
AVe. 2.5-a az alábbiakat rögzíti:
„2. 5 (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a

következő alapelveket

.

a) a választás tisztasógának megóvása,
b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,

.

c) esélyegyenlőség ajelöltek ás a jelölő szervezeték között,
d) a fogyatékossóggal élő választópolgárokjoggyakorlásának elősegítése,
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e)jóhiszemű ás rendeltetésszerűjoggyakorlós,

Q a választási eljárás nyilvánossága.”
A kifogást tevő a fentiek közüL a ye. 2. 5 (1) bekezdés a), c) és f) 5ontjának a kifogásban
felsoroLt szavazatszámLáLó bizottság(ok) áLtaLi megsértésére alapította a kifogását.
A ye. a szavazatszámLáLó bizottság szavazásnapi tevékenységéveL kapcsoLatban az
alábbiakat tartaLmazza:
»88. A szavazatszámLáL~s

‘

.

188. ~ A szavazóhelyiségben ás a mozgóurnóba leadott szavazatokat a szavazatszómlóló
bizóttsóg a szavazás lezárását követően haladéktalanul megszómlálja.
189. ~ szavazatszámláló bizottság először megszómlólja a fel nem használt, valamint a
rontott szavazólapokat, ás azokat külön-külön csomagolja.
‚~

190. ~ A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék ás a mozgóúrnát igénylő
választópolgárok jegyzéke alapján megállapítja a szavazáson megjelent választópolgárok
számát.
.

.

191. ~ (1) A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna
sértetlenségét, ás felbontja az urnót.
‚

‚

(2) Ha a mozgóurnában nem található az ellenőrző lap, a mozgóurnában lévő valamennyi
szavazólap érvénytelen. Ebben az esetben e szavazó lapokat meg kell számlálni ás külön
kell csomagolni.
‚

.

‘

.

‚192. ~ A szavazatszámláló bizottság összekeveri az urnákb•an ás a mozgóurnában lévő a
.191. ~ szerint nem érvénytelen ‚szovazólapokat, majd azokat megszámlálja.
-

-

193. ~ (1) Érvénytelen a szavazólap, amely
a) nincs ellátva a hivatalos liélyegzőlenyomattal,
b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy
c) nem tartalmaz érvényes szavazatot.
(2) Érvénytelen az a szavazat, amelyet
a) nem a 186. ~ (2) bekezdése szerint adtak le,
b) kiesettjelöltre, listára adtak le.

.
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(3) A szavazat érvényességét ha az egyéb feltételeknek megfelel nem érinti, ha a
szavazólapon a (2) bekezdés szerint érvénytelen szavazat is szerepel, vagy ha a
szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, például a jelöltek, listók sorrendjét
megvóltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúztók, nevet, listát hozzáírtak
-

-

194. ~ A szavazatszámláló bizottság külön csoportba helyezi és összeszámlálja az
érvénytelen szavazólapokat. Az érvénytelenség okát a szavazólap hátoldalára ró kell
vezetni, és azt a szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjai aláírjók A szavazatszámláló
bizottság az érvénytelen szavazólapokat külön csomagolja.
195. ~ Az érvényes szavazatokat jelöltenként, illetve listánként külön-külön meg kell

számolni, majd el kell végezni a szavazólapok csomagolósót. A csomagra ró kell írni az
érvényes szavazatokjelölten kén ti, illetve listónkén ti számát.
196. ~ A szavazólapokat, illetve a szavazatokat legalább kétszer meg kell számlálni. Az
ismételt szómlálást addig kell folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző
szómlálós eredményével azonos nem lesi
197. ~ Ha az urnákban talált, hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapok száma
meghaladja a szava2áson megjelent választópolgárok számát, a szavazatszómlóló
bizottság a jelöltekre, illetve listákra leadott szavazatok közüljelöltenként, illetve listánként
a többletnek megfelelőszómú szavazatot érvénytelennek nyilvánít
.198. ~ A. szavazó lapokat tartalmazó csomagokat úgy kell lezárni, hogy a csomagolás
megsértése nélkül ne lehessen abból szavazólapot kivenni, illetve abba szavazólapot
betenni. A csomagra rá kelt írni a szavazókör sórszómát ás a csomagban lévő szavazólapok
megjelölését ás számát. A csomagot a szavazatszámláló bizottsóg jelen lévő tagjai
aláírásukkal, valamint bélyegzőlenyomattal hitelesítik
89. A szavazóköri eredmény megállapítása
-

-

.

L

199. ~ A szavazatszómláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a
választás szavazóköri eredményét”
‚.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem
szavazatszámláló bizottság (azaz a felsőnyéki
tevékenysége során ne tartotta volna be a ye. fenti
megsértette volna a ye. (2) bekezdés a), c) vagy
valamelyikét.

állapítható meg az, hogy a
helyi választási bizottság) a
rendelkezéseit, továbbá emiatt
f) pontban rögzített alapelvek

A ye. 202.-204. *-ai a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításával kapcsolatban az alábbi
szabályokat tartalmazzák:
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‘»91. Jegyzőkönyv
202. ~ (1) A szavazóköri, valamint a választási eredményrőljegyzőkönyvet kdl készíteni.
(2) A jegyzó’könyvet két példányban kell kiállítani, melyekét a választási bizottság jelen levő
tagjai aláírnak.
(3) A szavazatszámlóló bizottság jegyzőkönyvvezetó’je a szavazóköri jegyzőkönyv
adattartalmát a jegyzőkönyv kitöltését követően haladéktalanul a helyi választási
irodába továbbítja, amely azt a szavazatösszesítő inform atikai rendszerben rögzíti.
-

-

(4) A jegyzőkönyv egy-egy mósolati példányát az illetékes választási bizottság. elnöke
kérésükre, a szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen átadja a választósi
bizottság megbízott tagjainak. Sokszorosítás utón a választási bizottság elnöke a
másolatot bélyegzőlenyomattal és aláírósával hitelesíti.
-

-

203. & (1) A szavázatszámlóló bizottság a jegyzőkönyveket,

választási iratokat,
nyomtatvónyokat és szavazólapokat a szavazatszámlólás befejezését és ajegyzőkönyvek
kitöltését követően haladéktalanul
a helyi választási irodához szóllítja, amely a
szavüzóköri jegyzőkönyv adattartalmát a szavazatösszesítő informatikai rendszerben
rögzíti.
-

-

(2) A választási irodák a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat
a szavazás lezárását követően nyilvánosságra hozzák.
204. ~ A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a szavazást követő
hórom napon belül megtekinthető”
A rendelkezésre álló bizonyítékok szerint a sz~vazatszámláló bizottság
jegyzőkönyvvezetője a szavazóköri jegyzőkönyveket kiállította, azokat a bizottság
valamennyi jelenlévő tagja aláírta.
A listás szavazóköri jegyzőkönyv 1. számú példányában azonban a számlálás
eredményének beírásakor az LMP és a Tenni Akarás Mozgalom szavaza{számait
felcserélte, a 2. számú példány esetében ugyanakkor a kérdéses szavazatszámokat a
számlálás eredményének megfelelően tüntette fel, amit a szavazatszámláló bizottság
tagjai is megerősítettek a HVI vezetőnek az eset kivizsgálása során.
A szavazóköri jegyzőkönyvi példányok kiállítását követően a ‘HVI-hez beszállított
szavazóköri jegyzőkönyvek 1. számú példányainak számszaki összefüggéseiben egyébként
megfelelő adattartalma került rögzítésre az NVR. szavazatösszesítő informatikai
rendszerében, így fordulhatott elő, hogy a www.valasztas.hu honlapon látható gépi és
szkennelt adatok nem egyeztek a HVI birtokában lévő és az OEVB-nek eredetiben is
bemutatott list~s szavazóköri jegyzőkönyv 2. számú példányán látható adatokkal.
‘

.

.

.
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Az országgyűlési képviselők válásztásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített
adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló
1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 10. *-a alapján a HVI feladatai a
szavazás napján az alábbiak:
.

„7. A helyi választási Iroda feladatai a szavazás napján

10. ~ (1) Az SZSZB mellett működőjegyzőkönyvvezetó’ a Ve.-ben foglalt feladatain túl
-

Q közreműködik a sza vazókörijegyzőkönyv kióllítósóban,

.

g) a sza vazóköri jegyzőkönyv kióllítósót követően annak adattartalmát a HVI vezetőjének
utasítósa szerint telefonon) elektronikus levélben vagy telefaxon azonnal tovóbbítja a HVI
hez,
-

-

I) közreműködik a szavazó urnóknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb
vá(asztósi iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szóllításában.
(3) A HVI a Ve.-ben foglalt feladatain túl
-

-

.

b) a jegyzőkönyvvezetőtó’l fogadja és ellenőrzést követően az informatikai rendszerben
haladéktalanul rögzíti
-

-

‚

bd) a szavazókőri jegyzőkönyv (1) bekezdés g) pontja szerint beérkező adatait; amennyiben
adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai
rendszer összefüggés-hibát vágy egyéb hibát jelzett, a HVI vezetője a jegyzőkönyvvezető
útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t a jegyzőkönyvjavítása érdekében,
‘

c) átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnókat, a szavazóköri
jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási iratokat’és kellékeket,
d) az ‚átvett szavazókörijegyzőkönyveketjogi és számszaki szempontból ellenőrzi, a hibósan
vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét és a jegyzőkönyv
javítását követően szükség esetén gondoskodik az adatok informatikai rendszerben történő
javításáról, továbbá
.
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e) a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt
adatokkal, eltérés esetén gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok
javításáról.”
A HVI a beszállított szavazóköri jegyzőkönyveket a ElVI vezető OEVB által megismert
nyilatkozata alapján
az IM rendelet 10. 5 (3) bekezdésé~ek d) pontja szerinti
kötelezettségének eleget téve, jogi és számszaki szempontból ellenőrizte, a két
jegyzőkönyvi példányt számszakilag összevetette, azonban a sortévesztést akkor
nyilatkozata szerint- fáradtság miátt nem észlelte, így aznap este nem lett javítva a listás
szavazóköri jegyzőkönyvi. példányában a felcserélt szavazatszám, az adatok pedig utóbbi
jegyzőkönyv alapján kerültek rögzí~ésre az NVR-ben. Az NVR sem észlelhette a
sortévésztést, hiszen az a logikai összefüggéseket nem érintette. Annak észrevételezésére
kizárólag a listás jegyzőkönyv sorainak tételes, nagyon pontos, teljeskörű éberséggel
történő összpontosítással való összevetésével lett volna lehetőség.
—

—

-

.

.

Az összevetés megtörtént, azonban a teljeskörű összpontosítás a HVI vezető nyilatkozata
szerint a fáradtság miatt nem valósult meg, így a hiba haladéktalan észlelésére aznap
este nem került sor. Az OEVB ugyanakkor megállapítja, hogy az észlelésnek a szavazás
estéjén történő elmulasztása nem eredményezte a Ve. 2. 5 (1) bekezdésének a) pontjában
rögzített választási eljárási alapelv (a választás tisztaságának megóv.ása) sérelmét, az
alábbiak miatt:
—

—

.

Amikor az OEVI-től levél érkezett az illetékességi terLiletén található egyéni szavazóköri
jegyzőkönyvek 2. példányainak továbbítása érdekében a HVI-hez 2018. április 11.-én, a
Magyarkeszi HVI az érintett jegyzőkönyveket ismételten összevetette és észlelte, hogy a
helyben őrzött listás szavazóköri jegyzőkönyv 2. példányához képest a korábban az NVI
hez továbbított, és a www.valasztas.hu honlapon közzétett, a ElVI-nek akkor csak
másolatban rendelkezé~re álló példányában a szóban forgó sorcsere történt. A hibás
adatok kijavíttatása iránt a szolgálati út betartásávál haladéktalanul intézkedett, ahogyan
az OEVI is azonnal továbbította a jelzést az informatikai rendszert működtető és a hibás 1.
számú jegyzőkönyvi példányt birtokló NVI-nek.
.

Erre tekintettel, bár a szavazás napján a Felsőnyék 1. számú szavazókör listás
szavazóköri eredményét rögzítő jegyzőkönyvben a kifogásban említett
szavazatszámok fel lettek cserélve, mivel annak javítására az intézkedés a KVI
részéről saját észlelése alapján haladéktalanul, még a kifogás beérkezését
megelőzően megtörtént és a mai napon a számítógépes rendszerben arra már sor is
került, a hibás 1. számú jegyzőkönyvi példányon pedig az országos listás választási
eredmény NVB általi megállapításáig meg fog történni (2018. április 16.-án délelőtt),
a ye. 2. * (1) bekezdés a) pontjában foglalt és kifogá~olt választás tisztaságának
megóvása alapelve megsértésének ténye jelen ügyben sem a Felsőnyéki Helyi
Választási Bizottság, sem a Magyarkeszi Helyi Választási Iroda részéről nem
állapítható meg.
Szintén nem állapítható meg a ye. 2. 5(1) bekezdés c) pontja szerinti esélyegyenlőség
a jelöltek ás jelölőszervezetek között alapelv megsértése sem; mert a történtek
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semmilyen formában nem befolyásolják a jelölőszervezetek esélyegyenlőségét,
ugyanis a rendelkezésre álló bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy nem
szándékos adathamísítástörtént az LMP esetében, hanem véletlenszerű elírás.
A számok felcserélésnek, továbbá annak haladéktalan észlelése hiányának oka a
rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem a ye. kifogásban hivatkozott alapelveinek
megsértésére irányuló mulas2tás vplt, sem pedig olyan szándékos magatartás, ami a
szavazatszámlálási etedmény~k meghamisítását célozta volna meg annak érdekében,
hogy a Tenni Akarás Mozgalom jelölőszervezetet az LMP jelölőszervezet hátrányára
előnyhöz juttassa.
.

Amennyiben az országos listás eredmény ye. 296. * (2) bekezdés a) pontja szerinti
megállapításáig a kérdéses adminisztratív hiba 1. számú jegyzőkönyvi példányon
történő javítására bármely okból mégsem kerülne sor, és emiatt ai országos listás
eredmény hibásan kerülne megállapításra, úgy a kifogást tövőnek az országos listás
választás eredményével szemben a ye. 241. *-a alapján lehetősége van jogorvoslattal
élni, hiszen megállapítható, hogy az OEVB döntésének meghozatalakor a papír alapú
javítás még folyamatban volt.
‘

.

Az IM rendelet 11. *-a alapjáh a helyi választási Iroda feladatai a szavazás napját követően:
„11. ~A HVI a Va-ben foglalt feladatain túl
-

-

.

‚

.

a) gondoskodik az.SZSZB-któl ótvett vólasztósi’iratok biztonsógós tórolósóró I,
b) a szavazóst követő
az ótjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok
megszómlólósóra kijelölt szavazókör esetében a kióllítósót követő hórom napon keresztül
biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek mósodik példónyónak, valamint a hatórozatok
nyilvónossógót»
-

-

‚

‘

.

.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kiviláglik, hogy a szavazóköri
jegyzőkönyvek második példányai az illetékes HVI-nél mindvégig rendelkezésre
álltak, amennyiben bárki azokba be kívánt volna tekinteni, azt megtehette.
Egyébként a kifogás bár általánosságban hivatkozik a ye. 2. 5 (1) bekezdés f) pontja
szerinti választás nyilvánossága alapelvének megsértésére, azt a Tolna 03. OEVK-hoz
tartozó Felsőnyék 1. számú szavazókör és az illetékes választási szervek
vonatkozásában írt részében nevesítetten nem kifogásolja.
-

A fentiek alapján az OEVB a kifogást elutasította.
Az OEVB határozata a hivatkozott jogszabály helyeken túlmenően a ye. 44. 5-ának (1)
bekezdésén, 46. 5-án, 210. 5 (2) bekezdésén, 213. 5-án, 296. 5(2) bekezdésének a) pontján,
297. 5 (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a ye. 10. 5 (1) és (3)
bekezdésein, 221. 5 (1) bekezdésén, 223. 5 (1) bekezdésén, 224. 5 (1)-(4) bekezdésein
alapul.
.

.

‘

.
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Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. 5
(2) bekezdés 1. pontján alapul.
Paks, 2018. április 14.
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