
 
 

 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 
1052 Budapest Városház u. 9-11. 

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

9/2018. (VI. 26.) FVB számú határozatával 

V. A. által a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 15/2018. (VI. 20.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, kettő 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 öt 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. június  

29-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 

 

V. A. (a továbbiakban: Beadványozó) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet által előírt A4 jelű 

formanyomtatványon 50 darab ajánlóívet igényelt a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi 

Választási Irodától. Beadványozó az általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette.  

 

Beadványozó az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 

a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, azaz 2018. június 4-én 16.00 óráig 50 darab 

ajánlóívet nem adott át a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Iroda részére. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) – a Ve. 

124. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – az 50 db át nem adott ajánlóív után 500 

ezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezte Beadványozót. 
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A HVB az elsőfokú határozat indokolásában hivatkozott a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésére, 

amely 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.”, 

továbbá „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő 

napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.”. 

 

Utalt továbbá a HVB a Ve. 301. §-ára, amely úgy rendelkezik, hogy „A helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán e törvény I-XII. fejezetét az e fejezetben foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni.”  

 

Beadványozó az elsőfokú határozat ellen 2018. június 23-án, a törvényes határidőn belül, 

elektronikus levél formájában fellebbezést nyújtott be a Helyi Választási Bizottságnál. 

 

Fellebbezésében előadta, hogy az átvett ajánlóíveket két állampolgárnak átadta aláírásgyűjtés 

céljából. Kifejtette, hogy az egyik állampolgár határidőn túl adta vissza részére az ajánlóíveket, 

ezeket a fellebbezés benyújtásának napján átadta a HVI részére. A másik állampolgár azonban 

a fellebbezés benyújtásának napjáig sem adta át az ajánlóíveket és őt a Beadványozó elérni sem 

tudta. 

 

Mindezek alapján – tekintve, hogy az ajánlóívek határidőben történő átadását nem 

Beadványozó mulasztása, hanem külső körülmények indokolták – kérte az elsőfokú határozat 

megváltoztatását. 

 

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 

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

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

 

Nem tartalmazza továbbá a fellebbezés a benyújtójának lakcímét, csak értesítési címét, 

valamint személyi azonosítóját sem. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

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. június 26.  

 

Dr. Orosz Mária s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök-helyettes 

 


