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A Fővárosi Választási Bizottság a  

281/2019. (X. 17.) FVB számú határozatával 

a KRUG Művészeti Egyesület (székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 138-142. fszt. 25., 

nyilvántartási szám: 01-02-0012959, képviseli: Gyurity Milán elnök, a továbbiakban: 

Fellebbező) által a Budapest Főváros V. kerületi helyi szerb nemzetiségi választások 

tekintetében a szavazatok ismételt megszámlálását kérő kifogás tárgyában öt igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést 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., e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. október 

20-án (vasárnap) 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 

Fellebbező 2019. október 14-én „kifogás” elnevezéssel beadványt nyújtott be. Beadványában 

hivatkozik a kifogástételi jogosultságra a Ve. 208. §-a értelmében, a határidő megtartására a 

Ve. 209. § (1) bekezdése szerint, továbbá a választójogra, az Alaptörvény, az országgyűlési 

képviselők választásáról szóló törvény, az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján, továbbá 

a választás tisztaságára és az önkéntes részvételre a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjai 

alapján. 

Beadványában előadja, hogy a „Budapest Főváros V. kerületében (Belváros-Lipótváros) a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok választásán, 2019. 10. 13-án, a KRUG Művészeti Egyesület 

jelöltje, G. R. indult képviselő jelöltként a helyi nemzetiségi önkormányzatba. A választási nap 

lezajlását követően 10 fő szavazó jelezte a jelölő szervezet elnökének, hogy Ők a KRUG 

Művészeti Egyesület jelöltjére, G. R.-re szavaztak, mindeközben a Tisztelt Nemzeti Választási 

Bizottság honlapján a fenti jelöltünk összesen 6 szavazatot kapott. 

Furcsállották a fennálló helyzetet, ugyanis a jelöltünkre leadott és megszámlált szavazat 

nincsen arányban azzal a választópolgár számmal, akik visszajelezték a szavazást a KRUG 

Művészeti Egyesületre.” Beadványához a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról nyomtatott 

oldalakat mellékelte, melyeken a települési szerb nemzetiségi önkormányzati választás – 

Budapest V. kerületi eredményei látszódnak. 
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Fellebbező álláspontja szerint adminisztratív vagy technikai hiba lépett fel a szerb nemzetiségi 

szavazatok számlálásakor, erre tekintettel kifogása érdemi elbírálására és a szavazatok 

ellenőrzésére van szükség, ugyanis a valós tényekkel ellentétes eredményt állapított meg a 

helyben eljárt bizottság a szavazatok megszámlálásakor, a Fellebbezőhöz, mint a jelölő 

szervezet elnökéhez érkezett választópolgári bejelentések alapján. 

Mindezek alapján kéri a vizsgálat elrendelését, annak lefolytatását és a szavazatok ismételt 

megszámlálását a kerületi szerb nemzetiségi választások tekintetében. 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

A Ve. 241. § (2) bekezdése szerint „A választási bizottságnak a választás eredményét 

megállapító döntése ellen 

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő 

voltára, vagy 

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó 

szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.” 

 

A 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 Fővárosi Választási Bizottság a beadványt tartalma szerint fellebbezésként bírálta el. A 

Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy Fellebbező a beadványa tényállásában nem 

hivatkozik konkrét jogszabálysértésre, amely megítélése szerint megvalósult a szerb 

nemzetiségi szavazatok megszámlálásakor. A választási alapelveket említi, azt viszont nem, 

hogy melyik alapelv sérült és milyen módon a szavazatok számlálásakor. Továbbá a 

jogszabálysértés igazolására bizonyítékokat nem csatolt. 

A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 241. § (2) bekezdésén, 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, és 62. § (1) 

bekezdés s) pontján alapul. 

Budapest, 2019. október 17.  

 

Dr. Temesi István s. k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 
 


