PEST MEGYEI
TERÜLETI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest, Városház u. 7.
1364 Budapest, Pf. 112.
T. 317-6423, Fax. 318-1946
KIVONAT
a Pest Megyei Területi Választási Bizottság
2010. augusztus 27-i ülésének jegyzőkönyvéből
1. Horváth Viktor (horvath.viktor@varosvedok.hu)
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fellebbezése a Göd székhelyű HVB 4/2010.

A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
55/2010. (VIII.27.) sz. TVB határozat
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság Horváth Viktor fellebbezése alapján megvizsgálva, a Göd székhelyű
HVB 4/2010. (VII.25.) sz. határozatát, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.)
105./A. § (3) f) pontjában és 81. § (1) és (4) bekezdésében biztosított jogkörében megváltoztatja a következők
szerint:
Az eredeti kérelmet elutasítja azzal, hogy az abban kért előzetes döntés a Ve. 105/A. § alapján nem tartozik a HVB
hatáskörébe. A HVB határozat számozását elírási hiba miatt a következőre változtatja „4/2010. (VIII.25.) sz. HVB
határozat”
Ezen határozat ellen a Ve. 82. § (1) bekezdése és 83. § (2) bekezdése alapján a Pest Megyei Bírósághoz címzett, de
a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, úgy, hogy az
legkésőbb a döntés meghozatalától számított két napon belül megérkezzen.
Felhívom figyelmét, hogy a Ve. 84. § (1) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi
képviselet kötelező, de a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
Felhívom figyelmét továbbá arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. Közigazgatási Jogegységi Határozata
értelmében az 1997. évi C. tv. 82. § (1) és 84. § (2) bekezdésében szabályozott bírósági felülvizsgálat iránti
nemperes eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.. 39. § (3) b) pont 1. francia
bekezdése és 42. § (1) h) pontja alapján az eljárás illetéke 7.500 forint, melyet az eljárás megindítása iránti kérelem
előterjesztésekor kell megfizetni.
Indokolás
Horváth Viktor 2010. augusztus 20-án kérelmet nyújtott be a Göd székhelyű Helyi Választási Bizottsághoz,
melyben kérte, hogy a HVB döntsön az általa használni kívánt „dr. Horváth Viktor Gergő” név ajánlószelvényeken
és választószelvényen történő használhatóságáról. Kérelméhez csatolta a 2006. évi választások után kapott
megbízólevelét és hivatkozott az 1/2010. OVB állásfoglalásra és az annak alapján kiadott főjegyzői levélre.
A Göd székhelyű HVB 4/2010. (VII.25.) sz. határozatában megállapította, hogy dr. Horváth Viktor Károly a
szavazólapon a „dr. Horváth Viktor Gergő” név „Károly” utónév nélküli használatára nem jogosult.
A HVB álláspontja szerint - a Ve. 52. § (2) bekezdése és 149. § p) pontja, valamint az OVB 3/1998. (III.18.) sz.
állásfoglalása alapján - dr. Horváth Viktor Gergő választása szerint a „dr. Horváth Viktor Károly”, vagy a „dr.
Horváth Viktor Károly Gergő” nevet használhatja. Ugyanakkor a HVB felhívta a jelölt figyelmét arra, hogy az
1/2010. (II.25.) OVB állásfoglalás alapján azokat az ajánlásokat is érvényesnek kell elfogadni, amelyeken a jelölt
neve nem az anyakönyvben szereplő formában, de egyébként egyértelműen azonosíthatóan szerepel.
Horváth Viktor 2010. augusztus 26-án fellebbezést nyújtott be a HVB határozata ellen, melyben kérte annak
megváltoztatását, névhasználati kérelmének elfogadását, valamint a bejelentő-, illetve szavazólapon nevét „dr.
Horváth Viktor Gergő” formában nyilvántartásba venni.
Álláspontja szerint a HVB határozata sérti a Ve. 3. § c) és d) pontjában megjelölt esélyegyenlőség, valamint
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvi követelményeit, és mindezeken túl az 1949. évi XX. Tv. 2. §
(1) bekezdésében foglalt jogállamiság követelményét is.
Indoklásként előadta, hogy települési képviselőként a 2003. és 2006. évi helyi választásokon a „dr. Horváth Viktor
Gergő” néven szerzett mandátumot. A „Gergő” utóneve felvett név, melyen születésétől kezdve nevezik, és ezen a

néven ismerik a településen 47 éve, és ismerik a helyi választópolgárok is az elmúlt hét évben. Az eddigitől eltérő
néven való nyilvántartásba vétel és annak szavazólapon való feltüntetése azzal a hátránnyal fenyeget, hogy a
szavazás során személyének a választópolgárok általi beazonosítása körül zavar keletkezik. Mindezeken túl
hivatkozik az Alkotmánybíróság 62/1993. (XI.29.) AB határozatára, mely megállapította, hogy az alkotmány 2. §
(1) bekezdésében deklarált jogállamisághoz hozzátartozik a szerzett jogok tiszteletben tartása. Ugyanezen elvvel
szorosan összeforr a jogbiztonság követelménye is, mely kizárja, hogy ugyanazon szerv, ugyanazon ügyben,
ugyanazon jogszabályok alapján egymással ellentétes döntést hozzon.
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság megvizsgálva a megtámadott határozatot, valamint annak előzményeit
az alábbiakat állapította meg.
A Ve. 105/A. § (2) bekezdése szerint a helyi választási bizottság hatáskörébe tartozik, hogy
a) dönt a polgármester-, a kislistás, illetőleg az egyéni választókerületi jelöltek, a kompenzációs listák, valamint a
csak egy településen jelöltet állítani kívánó jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről, illetőleg elutasításáról,
c) jóváhagyja a település szavazólapjainak adattartalmát,
d) dönt a polgármester- és a képviselő-választással kapcsolatos kifogásról,
A HVB előzetesen sem döntésre sem állásfoglalás kiadására nem jogosult a jelölt nevét illetően. Állásfoglalás
kiadására az Országos Választási Bizottság jogosult, mely ezen jogával élve e témában már adott ki állásfoglalást
(3/1998. (III.18.) sz. és 1/2010. (II.25.) sz. OVB állásfoglalás), melyekre a HVB határozatában hivatkozás is
történt.
A HVB a jelölt bejelentését követően jogosult a jelölt nevének és a benyújtott ajánlószelvények érvényességének
vizsgálatára és azzal kapcsolatos döntéshozatalra a Ve. 54. §, 55. § (2) bekezdése és 56. § (2) bekezdése alapján. A
szavazólapon pedig a HVB által nyilvántartásba vett néven kell feltüntetni a jelöltet.
Fentiekre tekintettel a Pest Megyei Területi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
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