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A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

82/2019. (VIII. 28.) FVB számú határozatával 

 

az Állampolgárok a Centrumban Egyesület (a továbbiakban Kifogástevő) által benyújtott 

kifogása tárgyában három igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja. 

 

A határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül az ügyben érintett természetes 

és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett 

fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 Budapest V. kerület, 

Városház u. 9-11., e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 31-én 

(szombat) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, 

lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 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, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

I n d o k o l á s 

 

Kifogástevő 2019. augusztus 27-én 12 óra 05 perckor kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási 

Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve) 208. 

§-a alapján, melyben kifogásolja, hogy a Demokratikus Koalíció, a Momentum, a Magyar 

Szocialista Párt, a Párbeszéd, valamint a Lehet Más a Politika (együtt: „Jelölő szervezetek”), 

mint jelölő szervezetek képviseletében eljáró személy, Karácsony Gergely Szilveszter azok 

közös főpolgármester-jelöltjeként, a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választására a főpolgármester-jelölt állításához szükséges 5000 ajánlás 

összegyűjtése céljából 72000 ajánláshoz elegendő ívet igényelt. 

Kifogástevő kijelenti, hogy a Jelölő szervezetek által igényelt ajánlóívek átvételének 2019. 

augusztus 24. napján 8 óra 10 perckor a Városháza dísztermében személyesen tanúja volt. Az 

igényelt ajánlóívek számára vonatkozó adatot a helyszínen, a Jelölő szervezeteket képviselő 

személy is megerősítette, majd a sajtó megjelenések is igazolták. Bizonyítékként megjelölt két 

interneten elérhető cikket is. 

Kifogástevő szerint a fenti magatartás sérti a választások tisztaságának megóvása, valamint a 

választási eljárás során a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit. 

Kifogástevő megítélése szerint az a tény, hogy a Jelölő szervezetek a jelöltállításhoz szükséges 

5000 érvényes aláírás összegyűjtésének céljából 72000 választópolgár ajánlásához elegendő 
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ívet igényeltek, komolyan megkérdőjelezi az ajánlóívek felhasználásának valódi célját. Ebből 

arra következtet, hogy a Jelölő szervezetek az ajánlóívek jelentős hányadát a jogszabályi 

rendeltetéstől eltérő célra kívánják felhasználni. 

Mindezek alapján Kifogástevő kéri a Tisztelt Fővárosi Választási Bizottságot, állapítsa meg, 

hogy a Jelölő szervezetek megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) és e) pontjában foglalt 

alapelveket, valamint a Ve. 218. § (2) bekezdésének b) pontja szerint tiltsa el a Jelölő 

szervezeteket a további jogszabálysértéstől. 

A kifogás nem alapos. 

A Ve. 2. § (1) bekezdése szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre 

kell juttatni a következő alapelveket:  

a) a választás tisztaságának megóvása, 

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban, 

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, 

d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése, 

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, 

f) a választási eljárás nyilvánossága. 

A Ve. 43. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok 

alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. 

A Ve. 208. § szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási 

eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a 

központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben 

érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. 

 

A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 

sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás 

elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. 

A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés 

bizonyítékait. 

A Ve. 218. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló 

adatok alapján dönt. 

A Ve. 220. § szerint, ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint nincs kétséget kizáró bizonyíték arra, hogy 

a Jelölő szervezetek az ajánlóíveket egyéb, mögöttes, rendeltetéstől eltérő – nem a 

főpolgármester-jelöltállításhoz szükséges számú ajánlás összegyűjtése – célra kívánják 

használni. A Kifogástevő által kifogásolt magatartás nem sérti a Ve. hivatkozott rendelkezéseit. 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 
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A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésén, 43. § (1) bekezdésén, 208. § -án, 209. §-án, 212. § (2) 

bekezdés b) pontján, 218. § (1) bekezdésén, 220. §-án, a jogorvoslati lehetőségről szóló 

tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)–(4) bekezdésén, 

valamint 225. §-án alapul. 

 

Budapest, 2019. augusztus 28.  

 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 
 


