
 
 

 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 
1052 Budapest Városház u. 9-11. 

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

238/2014. (X. 10.) FVB számú határozatával 
 

a L. V. által benyújtott kifogás tárgyában, hét igen szavazattal, egy nem szavazat ellenében, a 

következő döntést hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti 

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az 

legkésőbb 2014. október 13. (hétfő) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai 

értesítési címét, 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, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

I n d o k o l á s 
 

 
L. V.  (továbbiakban: beadványozó) 2014. október 6-án kifogást nyújtott be a Budapest Főváros 

XXI. kerületi Választási Bizottsághoz. A Budapest Főváros XXI. Kerületi Helyi Választási 

Bizottság (a továbbiakban: HVB) XVI/36762-204/2014. sz. döntésével 2014. október 7-én 

beadványozó kifogását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Ve.) 213. §-ában foglaltakra tekintettel a Fővárosi Választási Bizottsághoz, mint a Ve. 151. § (1) 

bekezdése alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz áttette.  

 

Beadványozó kifogásában előadta, hogy a Hírkomp című lapban „Kilóra megvették a Jobbikot” 

címmel októberben megjelent, általa 2014. október 3-án észlelt iromány súlyosan sérti és ezzel 

veszélyezteti a Ve. 2. § a) pontjában foglalt választás tisztaságát továbbá a Ve. 2. § e) pontjában 

foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást is, hiszen álláspontja szerint a megjelent cikk 

címe és tartalma nélkülöz bármilyen valós alapot és a Jobbik szándékos lejáratását szolgálja.  

 

Kifogásában kérte, hogy a HVB állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, tiltsa el a Hírkomp című 

lapot a további jogszabálysértéstől és kötelezze a baloldali ellenzéket soron kívüli helyreigazításra 

és annak soron kívüli terítésére.  
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A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

 

A Ve. 215. § szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha 

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy 

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. 

 

A Ve. 212. § (2) d) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogás 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 Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a beadvány nem tartalmazza a Ve. 212. § 

(2) d) pontja szerinti adatokat, így az nem felelt meg a törvényi feltételeknek. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott.  

 

A határozat a Ve. 151. § (1) bekezdésén, a 212.§ (2) bekezdésén, a 213. §-án, a 215. §-án, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-

ának (1)—(4) bekezdésén és 225. §-án alapul. 

 

 

Budapest, 2014. október 10.  

 

 

 

Dr. Temesi István s.k. 
Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 


