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A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

338/2019. (X. 30.) FVB számú határozatával 

a …………. (lakcím: …………………. személyi azonosító: ……….., a továbbiakban: 

Beadványozó) által a Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság 283/2019. (X. 

14.) 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., e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. november 

2-án (szombat) 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 

 

Beadványozó 2019. október 13-án személyesen nyújtott be kifogást a Budapest Főváros XIV. 

kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB). 

A HVB a kifogást a 2019. október 14-én meghozott 283/2019. (X. 14.) számú határozatával 

érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel a kifogás nem felelt meg a választási eljárásról szóló 

2013. év XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdésében foglalt 

követelményeknek. A kifogás ugyanis nem tartalmazta a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja 

szerinti személyi azonosítót vagy — amennyiben Beadványozó mint szervezet képviseletére 

jogosult személy adta be kifogását — a bírósági nyilvántartásba-vételi számot.   

Az elsőfokú határozat ellen Beadványozó 2019. október 25-i beérkezéssel fellebbezést nyújtott 

be a HVB-hez. A fellebbezést a HVB felterjesztette a Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

Beadványozó előadta, hogy fellebbezését csak írásban tudja megtenni, mert nem rendelkezik 

internettel, nincs a Szövetségnek irodája és számítógépe sem. Közölte, hogy az elsőfokú 

határozatot levélben kapta meg 2019. október 22-én. Átvétel után felkereste a Budapest XIV. 

kerületi Polgármesteri Hivatalt, ahol arról tájékoztatták, hogy csak október 24-én lesz 

legközelebb ügyfélfogadás. 
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Beadványozó ezt követően ismertette a Budapest Főváros XIV. kerületi roma nemzetiségi 

választás során előfordult, megítélése szerint jogsértő eseményekkel kapcsolatos tapasztalatait, 

észrevételeit. Végül kérte a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy fogadja Beadványozót és 

keressenek megoldást a fellebbezésben vázolt problémákra. 

A fellebbezés érdemi elbírálásra nem alkalmas. 

A Ve. 221. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben 

érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat 

be. 

A Ve. 224. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási 

bizottságnál kell előterjeszteni. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell 

benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik 

napon megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz. 

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

utasítani, ha elkésett. 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy Beadványozó a törvényi határidőt 

túllépve, 2019. október 25-én nyújtotta be fellebbezését a HVB 2019. október 14-én hozott 

döntése ellen. Ennek következtében a fellebbezés elkésett. 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül 

elutasította. 

A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 224. § (1)-(2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) 

pontján, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 222. § (1)-(2) bekezdésén, 

223-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) 

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

 

Budapest, 2019. október 30.  

 

 

 

Dr. Temesi István 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 


