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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

329/2014. (XII. 5.) FVB  számú  határozatával 
 
a Morvai Péter által a Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt képviseletében a Budapest Főváros III. 

kerületi Helyi Választási Bizottság 273/2014. számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában ,kettő igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést 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 

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. december 8-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 felülvizsgálat iránti 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 

 

 

Beadványozó panasz és fellebbezés tárgyú, 2014. november 27-i keltezésű beadványában 

előadta, hogy a Budapest III. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

273/2014. számú határozata ellen határidőn belül (2014. 09.18. 16 óráig) fellebbezéssel éltek, 

mely fellebbezést elektronikus úton küldték meg a HVB „03.hvb@obuda.hu” e-mail címére. 

Előadta továbbá, hogy egyben panasszal is él, mivel a mai napig nem érkezett válasz a 

Fővárosi Választási Bizottságtól, miközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogerős 

végzésével végrehajtási eljárást is kezdeményezett a Magyarországi Demokráciáért és Hazáért 

Párt (továbbiakban: MDHP) ellen. Mindezek alapján kérte a Fővárosi Választási Bizottságot, 

hogy helyezze hatályon kívül az első fokú határozatot. 
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A beadványhoz mellékelte a HVB fenti e-mail címére 2014. szeptember 18. 15:48 órakor 

küldött elektronikus levelet. Ebben a jelölő szervezet székhelyét, bírósági nyilvántartásba 

vételi számát feltüntetve, az első fokú határozat által megsértett jogszabályhely megjelölése 

nélkül előadta, hogy az MDHP polgármester jelöltje 2014.09.09-én 16 óráig a kikért 

ajánlóíveket egy kivételével hiánytalanul leadta. A jelölt, mivel a megfelelő számú ajánlást 

nem tudta összegyűjteni, visszalépett a jelöléstől. A visszalépett jelöltre tett ajánlások 

érvénytelennek számítanak, ezáltal az addig összegyűjtött ajánlások érvénytelenek. Számukra 

ez olvasható ki a Nemzeti Választási Iroda által közzétett tájékoztató szövegéből, és szerintük 

ez úgy értelmezhető, hogy az érvénytelen ajánlóívek üresnek minősülnek, amiket a határidőn 

belül, egy kivételével leadtak. Így az MDHP által felkért polgármester jelölt egy ajánlóívvel 

nem tudott elszámolni 2014.09.09. 16 óráig, aminek a bírságát elfogadják és megfizetik. Ám 

– amint arra a beadványból és az ügy irataiból következtetni lehet – a többi hat, ajánlást 

tartalmazó, a beadványozó szerint azonban a fentiek alapján üresnek minősülő ajánlóív után 

fizetendő bírság jogellenes. 

 

A támadott határozatban a HVB a jelölő szervezetet hetvenezer forint összegű bírság 

megfizetésére kötelezte tekintettel arra, hogy az 2014. 09.08-án 16.00 óráig az igényelt 100 

darab ajánlóív egyikét sem adta át a Helyi Választási Irodának (továbbiakban: HVI), 

2014.09.09-én pedig 93 ajánlást nem tartalmazó ajánlóívet adtak át. 

 

A HVI a beadványt felterjesztő levelében rögzítette, hogy a „03.HVB@obuda.hu” e-mail 

címre a mellékletben csatolt fellebbezés nem érkezett be, így a 273/2014. számú határozat 

2014.09.19-én jogerőre emelkedett. 

 

A fellebbezés érdemi elbírálásra nem alkalmas. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 10. § (1) és (3) 

bekezdései szerint a törvényben meghatározott határidők jogvesztők, a határidő annak utolsó 

napján 16 órakor jár le.  

 

A Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással 

lehet benyújtani. 

 

A Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 

megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a határozatot 

hozó választási bizottsághoz.  

 

A 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) 

bekezdése szerinti alapját. 

 

A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell 

utasítani, ha az elkésett. A d) pont szerint ugyancsak érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, 

ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság számára valóban megküldött 2014. november 27-i keltezésű 

jogorvoslati kérelem elkésett, továbbá nem tartalmazza a jogszabálysértésre történő 

hivatkozást sem, így annak érdemi elbírálására nincsen lehetőség. 

 



329/2014. (XII. 5.) FVB 

 

3 

A Fővárosi Választási Bizottság megjegyzi, teljesen téves az iratokban található, beadványozó 

által előadott azon értelmezés, mely szerint az időközben visszalépett jelöltre leadott 

ajánlásokat tartalmazó ajánlóívek üresnek minősülnének. Így az első fokú határozat 

megváltoztatására érdemi elbírálás esetén sem volna lehetőség. 

 

A határozat a Ve. 10. §-án, 223.§-án, 224. §-án, 228. §-án, 231. §-án 232. §-án, a 307/P. § (2) 

bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-

án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § 

(7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul. 

 

 

Budapest, 2014. december 5. 

 

 

 Dr. Temesi István s.k. 
 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 


