
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI  

BIZOTTSÁG  

1052 Budapest Városház u. 9 -11.  

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

84/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a F.A. által a Budapest Főváros XIV. kerület Helyi Választási Bizottság 130/2014.  

(IX. 08.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint 

megváltoztatja: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 2014. évi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán Faliszek Annamáriát, mint a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek 

Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet képviselő-jelöltjét Budapest főváros  

XIV. kerületében nyilvántartásba veszi. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 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 cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

Indokolás 

 

F.A. (a továbbiakban: beadványozó) 2014. szeptember 4. napján a 2014. október 12. napjára 

kitűzött roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásána Magyarországi Nemzeti-, 

Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete képviselőjétől származó meghatalmazás 

alapján Faliszek Annamária képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte a Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a 

továbbiakban: HVB). 

 

A HVB a 130/2014. (IX. 08.) számú határozatával visszautasította a nevezett jelöltként való 

nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolása szerint a beadványozó által benyújtott ajánlóívek 

ellenőrzése során az íven szereplő nyolc ajánlás közül hat ajánlás bizonyult érvényesnek.  
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A határozat szerint a beadványozó által benyújtott dokumentumok vizsgálata során a HVB 

észlelte, hogy a beadványozó neve több dokumentumon is szerepel (jelölő szervezettől 

származó meghatalmazás, E3 jelű nyomtatvány, ajánlóív). 

 

A HVB a dokumentumokon szereplő aláírások vizsgálata során arra a következtetésre jutott, 

hogy a dokumentumokon a beadványozó aláírása három különböző, egymástól jelentősen 

eltérő módon szerepel. A HVB az aláírás vizsgálatakor a jelölő szervezet által adott 

meghatalmazáson szereplő aláírást vette alapul, tekintettel arra, hogy az teljes bizonyító erejű 

magánokiratnak minősül. 

 

A fenti megállapítás alapján a HVB a beadványozó nyilvántartásba vételi kérelmét 

visszautasította. 

 

A HVB elsőfokú, mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a beadványozó a törvényes 

határidőn belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

 

Fellebbezésében előadta, hogy a dokumentumokon saját kezű aláírásai szerepelnek. Állítása 

szerint az aláírások a stressz miatt térnek el egymástól. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

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. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 59. § 

(1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a 

nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt 

százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. 

 

A HVB a határozatában megállapította, hogy a beadványozó által benyújtott ajánlóíven öt 

ajánlás volt érvényes. Ennek következtében a nyilvántartásba vételi kérelem megfelelt azon 

törvényi feltételnek, mely szerint a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán  

a jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások száma Budapest főváros XIV. kerületében öt. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a HVB által kifogásolt dokumentumokon található 

aláírásokat megtekintve arra a következtetésre jutott, hogy az azokon szereplő aláírások 

közötti eltérés alapján – írásszakértői vélemény nélkül – nem állapítható meg kétséget 

kizáróan, hogy azok közül valamelyik nem a beadványozótól származik. Ennek vizsgálata 

egyébként sem tartozik a választási szervek hatáskörébe.  

 

Ennek következtében a HVB nem járt el jogszerűen, amikor az aláírások nem egyező voltára 

hivatkozva elutasította a nyilvántartásba vételt, tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel 

kezdeményezése egyebekben megfelelt a törvényes feltételeknek. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
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A határozat a Ve. 132. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a Nek. tv. 59. § (1) bekezdésén,  

a jogorvoslati lehetőségről 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 12. 

 

 

 

 Dr. Temesi István s.k. 

 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 

        

   

 


