
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI  

BIZOTTSÁG  

1052 Budapest Városház u. 9 -11.  

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

174/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 
 

a Magyar Liberális Párt (5000 Szolnok, Tarló u. 14., értesítési cím: 1051 Budapest, Sas u. 10-

12., bírósági nyilvántartásba-vételi szám: 2356) képviselője által a Budapest Főváros XI. 

kerületi Helyi Választási Bizottság 214/2014. (IX. 11.) számú elsőfokú határozata ellen 

benyújtott fellebbezés tárgyában, hat 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 

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. 

szeptember 18-án (csütörtök) 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 

Gehér József Attila a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet egyéni önkormányzati 

képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros XI. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A szükséges iratokat, 

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 214/2014. (IX. 11.) számú határozatával visszautasította a nevezett jelöltként való 

nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy az ajánlásokat a Helyi Választási 

Iroda munkatársai ellenőrizték, annak eredményéről tájékoztatták a HVB-t. 

 

A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem nem felel meg a törvényi 

feltételeknek, mert a leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma nem éri el a 

jelölt állításhoz szükséges 74 darabot. A HVB a leadott 50 ajánlásból 45 db-ot tekintett 

érvényesnek. 
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Mindezek alapján a HVB visszautasította nevezett Budapest Főváros XI. kerületében egyéni 

önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat ellen a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet képviselője nyújtott be a törvényes 

határidőn belül fellebbezést, amelyben az ajánlások ellenőrzését kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a HVB visszautasította az 10257K002, 10257K004, 

10257K005 és 10257K006 számú ajánlóíveken szereplő, helyesen kitöltött ajánlások 

érvényességének megállapítását, mert nem került feltüntetésre az aláírást gyűjtő személy neve 

és aláírása. 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.  

A Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az 

azt megelőző eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. § (6) 

bekezdése szerint az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 

A Ve. 126. § c) pontja alapján az ajánlás érvényes, ha az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt 

követelményeknek. 

A Ve. 123. § (4) bekezdése szerint érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok 

megsértésével gyűjtöttek. 

 

A Ve. 125. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

Az FVB megállapítja, hogy a fellebbező által kifogásolt ajánlóíveken az aláírást gyűjtő polgár 

neve és aláírása nem szerepel. 

 

Az FVB rögzíti, hogy a Ve. alapján az ajánlásra vonatkozó bármely szabály megsértése esetén 

az ajánlást érvénytelennek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy alaki vagy tartalmi hibáról 

van-e szó. A Ve. szabályai az érvénytelenség megállapítása tekintetében az FVB számára nem 

adnak mérlegelési lehetőséget. 

 

Az FVB a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) 

pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. § (6) bekezdésén, 123. § (4) bekezdésén, 126. § c) pontján, 132. §-án, 

231. § (5) bekezdés a) 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, valamint a Legfelsőbb 

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

 

Budapest, 2014. szeptember 15. 

 

 Dr. Temesi István sk. 
 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 


