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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

280/2014. (X. 17.) FVB számú határozatával 

 

a dr. I. S. elnök, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (1015 Budapest, Donát u. 7/a.) 

jelölő szervezet képviselője által a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 

236/2014. (X. 13.) számú települési örmény nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás 

eredményét megállapító határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a határozatot helybenhagyja. 

 

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

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, 

vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett bírósági felülvizsgálati kérelmet 

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 20-án (hétfő) 16.00 óráig 

megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. 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.  

I n d o k o l á s 

A Budapest VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 236/2014. (X. 13.) határozatával a 

szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján összesítette a szavazatokat és megállapította a 

2014. évi települési örmény nemzetiségi önkormányzati választás eredményét, amelyet a mellékletben 

csatolt jegyzőkönyvben rögzített.  

 

A határozat ellen dr. I. S. (a továbbiakban: beadványozó) 2014. október 15-én, a törvényes határidőn 

belül nyújtott be fellebbezést. 

A beadványozó fellebbezésében előadta, hogy tudomására jutott, hogy a 801-es szavazókör 

szavazatszámláló bizottsága rendkívüli eseményről szóló jegyzőkönyvbe foglalta, hogy az örmény 

nemzetiségűnek regisztrált szavazópolgárok több esetben is 4-5 fős csapatban érkeztek szavazni, de 

azt nem tudták megmondani, hogy melyik nemzetiséghez tartoznak. Az egyik szavazópolgár 

elmondta a szavazatszámláló bizottságnak, hogy nem örmények. A szavazáson megjelentek nagy 

része a Dankó u. 9. szám alatt lakik, ami egy hajléktalanszálló. Az egyik választópolgár elmondta a 

szavazatszámláló bizottságnak, hogy egy üveg bort ígértek neki, ha elmegy szavazni. 

A beadványozó tudomása szerint a HVB a 801. sz. szavazókörben az örmény nemzetiségi választással 

kapcsolatos rendkívüli eseményről felvett jegyzőkönyvben foglaltak alapján a Btk. 350. § (1) e) és i) 
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pontja szerint a választás, a népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni 

bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett a BRFK 

VIII. kerületi Rendőrkapitányságnál, a Ve. 44. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva. 

 

A beadványozó álláspontja szerint a leírt események megsértették a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének a), b), c) pontjában foglalt 

alapelveket, azaz a választás tisztaságának megóvása, az önkéntes részvétel a választási eljárásban, és 

az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között.  

 

A leírtak alapján a beadványozó álláspontja szerint a szavazatszámláló bizottság szavazóköri 

eredményt megállapító döntése törvénysértő, így az eljárás eredménytelen, ezért kéri a HVB 

döntésének eredménytelenné való változtatását. 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.  

A Ve. 241. § (2) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító 

döntése ellen 

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, 

vagy 

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó 

szabályok megsértésére  

hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a beadványozó fellebbezése nem felel meg a Ve. 

fenti rendelkezésének, mivel a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító 

döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási 

eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére kellett volna a fellebbezőnek hivatkozni, 

a Ve. alapelveinek megsértésére való hivatkozás e tekintetben nem fogadható el. 

 

A fentiek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak alapján határozott. 

 

A határozat a Ve. 241. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) 

bekezdésén, 223. §-án, 224. §-ának (1) - (4) bekezdésén, 225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás 

az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén,  62. § (1) bekezdés s) pontján, 

valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

Budapest, 2014. október 17. 

 

 

 

 

 

 Dr. Temesi István s.k. 

 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 

 

 


