
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI  

BIZOTTSÁG  
1052 Budapest Városház u. 9 -11.  

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

104/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 
 

a Magyar Munkáspárt (1082 Budapest, Baross utca 61., e-mail cím:kabinet@munkaspart.hu) 

által a Budapest Főváros XXI. kerületi Helyi Választási Bizottság 136/2014. (IX. 09.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, öt igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú 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 

birósági 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. szeptember 15-én (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 

A Budapest Főváros XXI. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 136/2014. 

(IX. 09.) számú elsőfokú határozatával elutasította  a Magyar Munkáspárt kompenzációs lista 

nyilvántartásba vételi kérelmét a 2014. évi helyi önkormányzati és polgármesterek általános 

választásán. 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban:Övjt.) 10. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint a 10.000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a 

jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint a felében 

jelöltet állított. A HVB megállapította, hogy a Magyar Munkáspárt jelölőszervezet Budapest 

XXI. kerület 14 egyéni választókerületéből 11 egyéni választókerületben jelentett be jelöltet, 

melyből 7 egyéni választókerületben (4,6,7,9,11,13,14) bejelentett jelöltjét a HVB 

nyilvántartásba vette, 4 egyéni választókerületben (5,8,10, és 12) bejelentett jelöltjének 

nyilvántartásba vételét a HVB elutasította.  A HVB megállapította, hogy a Budapest XXI. 

kerületében a kompenzációs lista nyilvántartásba vételéhez legalább 8 egyéni 

választókerületben szükséges jelöltet állítani, mely törvényi feltételnek a Magyar Munkáspárt 

jelölőszervezet nem tudott megfelelni, ezért a Helyi Választási Bizottság a kompenzációs lista 

nyilvántartásba  vételi kérelmét elutasította. 
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A határozat ellen a Magyar Munkáspárt nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, 

amelyben azt sérelmezte, hogy az elutasító határozatot nem lehetett volna meghozni, 

tekintettel arra, hogy a kompenzációs listára való felvétel elutasítására vonatkozó határozat a 

fellebbezéssel támadott határozat meghozatalakor még nem volt jogerős. 

A fellebbezés nem alapos. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/I. §-ában 

foglaltak szerint kompenzációs listát legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon kell 

bejelenteni, a listát a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. A listán állított jelölt 

bejelentésének tartalmaznia kell a Ve. 120. § (3) bekezdése szerinti adatokat és 

nyilatkozatokat és alkalmazni kell a Ve. 307/G. § (3) bekezdésében és a Ve. 307/ H. §-ában 

foglaltakat. 

A Ve. 307/J. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a kompenzációs lista állításánál a jelölő 

szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett – egyéni választókerületi jelöltjeinek 

számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi 

választási bizottság elutasította. 

Az Övjt 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 10.000-nél több lakosú településen 

kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni 

választókerületeinek több mint felében jelöltet állított. 

 

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Ve. 132. §-a alapján a választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő listát 

nyilvántartásba vesz. A Magyar Munkáspárt jelölőszervezet Budapest XXI. került 14 egyéni 

választókerületéből 11 egyéni választókerületben jelentett be jelöltet, melyből 7 

választókerület jelöltjét vette nyilvántartásba a HVB, a további 4 választókerület jelöltjeit nem 

vette nyilvántartásba. 

A nyilvántartásba vételi kérelem elutasítására azért került sor, mert a kompenzációs lista 

nyilvántartásba vételéhez szükséges  törvényi feltételek nem valósultak meg. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.    

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen,  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. szeptember 12. 

 

 

 Dr. Temesi István sk. 
 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 


