
TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
73/2012. (X.29.) számú határozata 

 
Az 1. számú egyéni  választókerület (1., 2. szavazókör) 2012. október 28. napjára 

kitűzött időközi egyéni választókerületi képviselő és polgármester választás 
eredményének megsemmisítéséről 

 
A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 
(továbbiakban Ve.) 105/A. § (2) bekezdés f) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a 
választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény megállapítása miatt meghozta az 
alábbi  
 

HATÁROZATOT: 
 
Az 1. számú egyéni választókerület (1., 2. szavazókör) 2012. október 28. napjára kitűzött 
időközi egyéni választókerületi képviselő és polgármester választás eredményét 
megsemmisíti. 
 
A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre 
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a 
Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi 
Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell 
benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 31-én 16.00 óráig a Helyi Választási 
Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő. 
 
 

INDOKOLÁS 
 
 
A Helyi Választási Bizottsághoz 2012. október 28. napján kifogás érkezett (Timári Istvánné, 
és Dr. Fülöp Erik Sándor részéről), amely az 1., 2.  számú szavazókört (1. számú egyéni 
választókerület) érinti. A kifogásban foglaltak szerint a megjelölt szavazókörökben 
választási kampánycsend megsértése valósult meg, a választópolgárok szavazókörökbe 
történő szervezett személyszállítása miatt. 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A (2) bekezdés 
f) pontjában foglaltak szerint: „A helyi választási bizottság megsemmisíti a polgármester-, 
illetőleg a képviselő-választás eredményét, ha olyan törvénysértést állapít meg, amely azt 
érdemben befolyásolta.” 
 
A Választási Bizottság döntését az alábbiak figyelembe vételével hozta meg: 
A Timári Istvánné és Dr. Fülöp Erik Sándor által benyújtott kifogások és az azok 
melléleteként bizonyítékként benyújtott videofelvételek. 
 
A DVD felvételek az eseményekből megállapíthatóan a választás napján készültek, 
melyről az egyik kifogás kapcsán a HVB helyszínre kiszálló két tagja is meggyőződött. 
 
A Helyi Választási Bizottság helyszínre kiszálló két tagjának megállapításai a HVB 
jegyzőkönyvben foglaltak alapján: (A Bizottság fenti két tagja, a 2012. október 28. napján 
reggel telefonon tett bejelentésre mentek ki a helyszínre, de kérték, hogy a bejelentést írásban 



is erősítsék meg. Mivel a bejelentés írásban is megtörtént, ezért kerül sor most annak 
tárgyalására a bizottság előtt.) 
Csizmár Mária MSZP HVB delegált tag: 
A Madách u. végén látták, hogy valaki pálinkát oszt, utána beszállítják azokat a kocsiba és 
viszik a szavazókörbe. Szervezetten vitték a kisebbséget szavazni. Tündik András mutatta, 
hogy mit vett fel a telefonján. Ráduly Zsolt is ott volt fehér autójával.  
Elmondja, hogy meggyőződött fentiek valóságtartalmáról. 
Dr. Diószegi Gábor a SZEMpont HVB delegálta tag: 
„Elmondja, hogy Ő is elkísérte Csizmár Máriát a helyszínre, ahol egy fekete színű audit látott. 
Tájékoztatja továbbá a bizottságot, hogy látott a helyszínen egy kb. 8 fős csoportosulást, 
akiktől megkérdezte, hogy szavazni jöttek-e. Erre Ők azt a választ adták, hogy nem, Ők a 
sajtótól vannak. 
Időközben a fekete „audi” vissza érkezett a helyszínre, melyben 4 fő ült. Odament hozzájuk 
és tájékoztatta őket, hogy ez a szervezett szállítás, amelyet végeznek a választási eljárásról 
szóló törvénybe ütközik és hagyjanak fel ezzel.” 
 
2012. október 29. napján a Tiszavasvári Rendőrkapitányság (Paronai János r. alezredes, 
rendőrkapitány) írásbeli tájékoztatással élt a Helyi Választási Bizottság elnöke felé, mely 
tájékoztató a választás napján történt szervezett szállítással kapcsolatos feljelentéseket 
tartalmazott. Döntésében tekintettel volt arra, hogy a Helyi Választási Bizottsághoz 
továbbított feljelentések alapján az illetékes nyomozóhatóság büntetőeljárást indított. 
A bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességében értékelve, a beadványokban 
megjelölt tanúk meghallgatásával akként értékelte, hogy a szervezett szállítás a választás 
napján megvalósult.  Bizonyítékként értékelte továbbá a jogsértés megállapítása 
kérdésében az érintett választókerületben nyilvánvaló nagyarányú részvételt. A 2012. 
október 28. napján a Helyi Választási Bizottsághoz érkezett kifogások mind a 
Tiszavasváriért Közéleti Egyesület polgármesterjelöltjével kapcsolatban érkeztek, 
azonban egyik bizonyíték sem támasztja alá minden kétséget kizáróan azt, hogy a 
jogsértést a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület polgármesterjelöltje valósította meg.  
Fentiekre tekintettel a bizottság bizonyítottnak látja a jogszabálysértés tényét, azonban 
személyi felelősséget a kérdésben a rendelkezésre álló bizonyítékok közvetettsége okán 
nem tud megállapítani, így hivatalból arról dönt, hogy az 1. számú egyéni  
választókerület (1., 2. szavazókör) 2012. október 28. napjára kitűzött időközi egyéni 
választókerületi képviselő és polgármester választás eredményét megsemmisíti .  
 
A bizottság fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A választási bizottság tájékoztatja a fellebbezést benyújtót, hogy a fellebbezésnek 
tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási 
bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét 
(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés 
benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg 
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A 
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak. 
 
A választási bizottság tájékoztatja továbbá a fellebbezés benyújtót, hogy a fellebbezés a 
választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási 
bizottság az eljárást hivatalból folytathatja. 
 



A Választási Bizottság a határozatát a Ve. fent hivatkozott jogszabályhelyeire való 
hivatkozással, a Ve. 105/A § (2) bekezdés d) pontjában megjelölt hatáskörében hozta meg. A 
fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul. 
 
Tiszavasvári, 2012. október 29. 
 
 

Dr. Simon József 
                  HVB elnök 
 


