FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest Városház u. 9-11.
Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855

A Fővárosi Választási Bizottság a
5/2017. (III. 3.) FVB számú határozatával
az Együtt – a Korszakváltók Pártja Budapest Főváros XIV. kerület Helyi Választási
Bizottság 16/2017. (III. 2.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában
kettő igen szavazattal a következő határozatot hozta.
A Fővárosi Választási Bizottság az első fokú határozatot helyben hagyja.
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
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
2017. március 6-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.
Indokolás

A Budapest, XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 16/2017. (III. 2.)
számú határozatával visszautasította az Együtt – a Korszakváltók Pártja (a továbbiakban:
Szervezet) jelölőszervezetként való nyilvántartásba vételét a 2017. április 23-ra kitűzött,
Budapest, XIV. kerület 3. számú egyéni választókerületben megtartandó időközi
önkormányzati választás eljárása során. Az elutasításra a határozat indokolás szerint azért került
sor, mert a HVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
133. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Fővárosi Törvényszék által
vezetett közhiteles nyilvántartásban a kérelmezőről vezetett adatok és a jelölő szervezet
bejelentésére szolgáló nyomtatványban foglaltak összevetése során megállapította, hogy a
jelölő szervezet képviseletére jogosultként megjelölt személy – Szigetvári Viktor – képviseleti
jogosultsága 2017. február 14. napján megszűnt.

5/2017. (III. 3.) FVB

A Szervezet 2017. március 2-án elektronikus levélben fellebbezést nyújtott be a Ve. 132. § és
133. § (1) – (2) bekezdésének megsértésére hivatkozással.
A fellebbezésben előadta, a bírósági gyakorlat következetes abban, hogy a civil szervezt
törvényes képviselőjének képviseleti joga mindaddig hatályos, amíg azt a bírósági
nyilvántartásból nem törlik. Hivatkozott a BH2004. 212 számon közzétett eseti döntésre, az
ebben foglaltakkal azonos elvi állásponton lévő BH1992. 720 számon és a KGD2000. 295
számon közzétett eseti felsőbírósági döntésre.
Előadta továbbá, hogy küldöttgyűlése az új vezető tisztségviselőket 2017. február 14. napja
előtt megválasztotta, a nyilvántartásba vételhez szükséges változásbejegyzési kérelmet pedig
előterjesztette, utóbbiról szóló feladási igazolást a fellebbezéshez mellékelte. Ugyanakkor
Szigetvári Viktor képviseleti jogának törléséről a bíróság egyáltalán nem hozott még – sem
jogerős, sem nem jogerős – határozatot, nevezett képviseleti joga a nyilvántartásból nem került
törlésre. Mivel a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a változásbejegyzési kérelem
elbírálására nyitva álló határidő hatvan nap, minden érintett jogszerű magatartása esetén is
előfordulhat egy jelölő szervezet esetében, hogy a törvényes képviselő megbízatásának lejártáig
az új törvényes képviselő jogerős nyilvántartásba vételére és a nyilvántartásban való
feltüntetésére, valamint a korábbi képviselő törlésére nem kerül sor. Így a HVB támadott
határozatában megjelenő jogértelmezés azzal járna, hogy egy párt a legfontosabb jogosultságát,
a jelöltállítás jogát nem gyakorolhatná, hiszen a nyilvántartásba bejegyzett törvényes képviselő
már nem, az újonnan megválasztott törvényes képviselő pedig, a jogerős nyilvántartásba vétel
hiányában, még nem járhatna el. Márpedig, a fellebbezésben ismertetett, töretlen bírói gyakorlat
épp azáltal kerüli el az ilyen helyzeteket, hogy a törvényes képviselő nyilvántartásból való
jogerős törléséig a képviseleti jogát mindenkivel szemben és minden eljárásban elismeri.
Mindezek alapján kérte a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a támadott határozatot
változtassa meg, és az Együtt – a Korszakváltók Pártját jelölő szervezetként vegye
nyilvántartásba.
A fellebbezés alaptalan.
A Ve. 132. § szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik
napon - nyilvántartásba vesz.
A Ve. 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és
adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, a bejelentett jelölt adatait
a központi névjegyzékben ellenőrzi.
Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a
jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel
meg.
A Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a kifogást, a fellebbezést, a
sérelmezett határozatot és az azt megelőző eljárást is megvizsgálta. Ennek során megállapította,
hogy a Fővárosi Törvényszék által a HVB részére az Együtt – a Korszakváltók Pártja szervezet
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törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól megküldött kivonat szerint képviselőként
Szigetvári Viktor van feltüntetve azzal, hogy a megbízás időtartama 2 év, a megbízás
megszűnésének időpontja: 2017.02.14.
A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezésben hivatkozott bírósági döntéseket nem
tekintette relevánsnak különös tekintettel arra, hogy az azok alapjául szolgáló jogszabályok már
hatályukat veszítették.
A fentiek alapján a Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a szervezet által
bejelentett adatok és a civil szervezetk bírósági nyilvántartásában szereplő adatok a képviseletre
jogosult vonatkozásában eltérnek, ezért az elsőfokú határozat helyben hagyása mellett döntött.
A határozat a Ve. 132. §-án, 133. § (1) – (2) bekezdésén, a 231. § (4) bekezdésén, az (5)
bekezdés b) pontján, 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, és 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2017. március 3.
Dr. Temesi István s.k.
Fővárosi Választási Bizottság
elnök
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