
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

1052 Budapest Városház u. 9-11. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

23/2018. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

 

S. J. (a továbbiakban: Beadványozó) által a Budapest Főváros XV. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 21/2018. (IX. 12.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 

kettő igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú 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 

2018. szeptember 21-én (péntek) 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 2018. szeptember 30. napjára kitűzött időközi polgármester-választáson a jelöltek 

bejelentésére rendelkezésre álló határidőt a Budapest Főváros XV. kerület Helyi Választási 

Bizottság (a továbbiakban: HVB) a 6/2018. (VI. 27.) számú határozatban állapította meg. 

Eszerint a jelölt bejelentésének és ezzel együtt az ajánlóívek átadásának határideje 2018. 

augusztus 27. 16.00 órakor járt le. A független jelöltként indulni szándékozó Beadványozó 45 

darab ajánlóívet vett át a Helyi Választási Irodától (a továbbiakban: HVI), ám a rendelkezésére 

bocsátott ajánlóívek közül a 03963F0023 sorszámú ajánlóívet nem adta át HVI-nek a fent 

megjelölt határidőben. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Ve.) 124. § (2) bekezdésének mérlegelést nem tűrő rendelkezése szerint a HVB hivatalból 

eljárva tízezer forintos bírságot szabott ki. 

Beadványozó a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be az elsőfokú határozat ellen. 

Ebben előadta, hogy a 44 darab ajánlóívet határidőre leadta, ugyanakkor, mivel segítője 

külföldön volt és hétfő éjszaka érkezet meg, a fennmaradt utolsó ívet másnap 9 óra tájban 

sikerült leadnia. Álláspontja szerint ezt a Ve. 124. § (3) bekezdése lehetővé teszi, így az nem 

tekinthető késésnek! Fellebbezésének megfogalmazásából arra következtet a Fővárosi 

Választási Bizottság, hogy Beadványozó nem tekinti érdeminek a körülményt, miszerint az 

utóbb benyújtott ajánlóív két ajánlást tartalmaz. Továbbá a Ve. 124. § (2) bekezdésének 

második mondata szerint a bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint – 

vagyis tízezer forintos bírságot a törvény nem tartalmaz. Fellebbezéséhez csatolta az ajánlóívek 
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augusztus 27-i leadásáról szóló, a választási informatikai rendszerből nyomtatott 

jegyzőkönyvet, mely tartalmazza a jelöltnél marad ajánlóív sorszámát, valamint az augusztus 

28-i, ugyancsak a választási informatikai rendszerből nyomtatott, ugyanezen ajánlóív HVI 

részére történő leadásáról szóló jegyzőkönyvet. Valamint csatolta a Ve. jelölt bejelentésére 

irányadó 124. §-ának az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. 

évi XXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) módosított szövegét. 

 

A fellebbezés alaptalan.     

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál.  

 

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, 

illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet 

köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E 

kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság 

hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 

tízezer forint. 

 

Ugyanezen § (3) bekezdése szerint nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 

határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 

 

A Ve. 353/A. § szerint e törvénynek az egyes választásokkal kapcsolatos törvények 

módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 

hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság jelen döntése meghozatalának időpontjában már hatályba 

lépett a Ve. szabályait több helyen módosító Módtv.. Az e törvénnyel megállapított 

rendelkezéseket azonban a 2018. szeptember 1-jei hatálybelépést követően kitűzött 

választásokon kell alkalmazni. A HVB 2018. június 27-én meghozott 5/2018. (VI. 27.) számú 

határozatával 2018. szeptember 30-ra tűzte ki az időközi polgármester-választást. Mivel a 

választás kitűzése 2018. szeptember 1. előtt történt, ezért az időközi választás eljárása során a 

Módtv. rendelkezései nem alkalmazhatók. 

 

A Ve. jelen időközi polgármester-választáson alkalmazandó szövegének irányadó 

rendelkezései egyértelműek. Az ajánlást tartalmazó ajánlóíveket a jelölt bejelentésére nyitva 

álló határidőben, jelen esetben 2018. augusztus 27-én 16:00 óráig kellett leadni. A Ve. 124. § 

(3) bekezdése tartalmazza azt a könnyítést, hogy azon ajánlóíveket, melyek ajánlást nem 

tartalmaznak, a bírság szankciója nélkül még le lehet adni legkésőbb a következő napon. A fenti 

rendelkezéseknek megfelelően le nem adott ajánlóívek után pedig ajánlóívenként tízezer forint 

bírságot kell a választási bizottságnak hivatalból kiszabnia. 

 

A fellebbezésben hivatkozott rendelkezést, mely szerint a bírság összege minden be nem 

nyújtott ajánlóív után ezer forint – szemben a most irányadó, tízezer forintot tartalmazó 

rendelkezéssel –, csak a Módtv. 2018. szeptember 1-jei hatálybalépését követően kitűzött 

választásokon lehet alkalmazni. 
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Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 

 

A határozat a Ve. 124. §-án, 353/A. §-án, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 

222. §-án, a 223. §-án, a 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. szeptember 18. 

 

 Dr. Temesi István s.k. 
 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 


