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A Fővárosi Választási Bizottság a  

16/2018. (VIII. 3.) FVB számú határozatával 

a Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete által a Budapest 

Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság 13/2018. (VII. 30.) számú elsőfokú 

határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, három igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő döntést 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 

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 

2018. augusztus 6-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 

 

A Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete (a továbbiakban: 

Egyesület) a 2018. szeptember 2 napjára kitűzött Budapest XIV. kerületi időközi roma 

nemzetiségi választáson kérte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét. Kérelmét 

azonban a Budapest Főváros XIV. Kerületi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB)  

a 13/2018. (VII. 30) számú határozatával elutasította, tekintettel arra, hogy a jelölő szervezet 

hiányosan, a képviseletre jogosult aláírása nélkül nyújtotta be a bejelentésre szolgáló P4 jelű 

nyomtatványt, valamint a szervezet hatályos alapszabályát sem csatolta. 

Az Egyesület elnöke elektronikus úton benyújtott fellebbezésében jelezte a hiánypótlásra 

irányuló szándékát. 

 

A fellebbezés érdemi elbírálásra nem alkalmas. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) 

bekezdése szerint „Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani 

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve 
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b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.” 

 

A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint „A fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati 

kérelemnek tartalmaznia kell  

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér 

- postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar 

állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.” 

 

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

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

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezésben nem került megjelölésre 

a fellebbezés benyújtásának a Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapja. A fellebbezés nem is 

tartalmaz utalást arra nézve, hogy az elsőfokú határozat jogszabálysértő volna, nem is vitatja, 

hogy a kérelem nem a jogszabályoknak megfelelően került benyújtásra. 

 

Nem tartalmazza továbbá a fellebbezés az Egyesület bírósági nyilvántartásba-vételi számát 

sem, így az nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezéseknek. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottságnak nincsen más lehetősége, mint hogy a 

fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja értelmében érdemi vizsgálat nélkül elutasítsa. 

 

Megjegyzi ugyanakkor a Fővárosi Választási Bizottság, hogy a Ve. a fellebbezésben is 

felajánlott hiánypótlás jogintézményére nem ad lehetőséget. 

 

A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén és 231. § (1) bekezdés d) 

pontján, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 222-224. §-án, 229. § (1) 

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

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

 

 

Budapest, 2018. augusztus 3.  

 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 
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