FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest Városház u. 9-11.
Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855

A Fővárosi Választási Bizottság a
2/2019. (IV. 10.) FVB számú határozatával
a H. J. által benyújtott kifogása tárgyában kettő igen szavazattal a következő határozatot hozta:
A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá 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., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019.
április 13-án (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.
Indokolás
H. J. (a továbbiakban: Beadványozó) 2019. április 8-án, beadványa szerint újpesti polgárként
fordult a Budapest IV. kerületi jegyzőhöz, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez, hogy
járjon el a beadványához melléklet szórólap ügyében, amit Beadványozó előző nap este 6 óra
körül talált a postaládájában. Kifogásolta egyfelöl, hogy a szórólapnak már a tartalma is
hazugság. Másfelöl azt, hogy a szórólapon kiadóként az van megjelölve, hogy az ellenzéki
pártok újpesti szervezetei. Beadványozó kifejti, tudomása szerint a választási törvény előírja,
hogy a politikai szórólapon (plakáton) azonosítható módon, pontosan meg kell jelölni, hogy ki
a kiadó, vagyis, hogy ki a felelős a szórólap tartalmáért. Emellett a kiadó székhelyét és a
kiadásért felelős személyt is fel kell tüntetni. Továbbá álláspontja szerint a szórólap kiadója
megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét is. Mindezek alapján kérte
beadványa címzettjét, hogy az ügyet vizsgálja ki és tegye meg a szükséges intézkedést.
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A Budapest IV. kerületi Helyi Választási Iroda a kifogást, annak benyújtása napján megküldte
a Fővárosi Választási Bizottsághoz.
A kifogás érdemi elbírálásra nem alkalmas.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 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 a) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megjelölését.
A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem
tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a kifogást a választási bizottsághoz kell
benyújtani, a választási bizottsághoz kell címezni. Arra természetesen van mód, hogy ha nem
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz nyújtja be a kifogástevő a
beadványát, beadványa akkor is áttételre kerüljön a megfelelő választási bizottsághoz. Jelen
esetben azonban egyértelműen a jegyzőhöz, a választási iroda vezetőjéhez került benyújtásra a
beadvány.
Rámutat továbbá a Fővárosi Választási Bizottság, hogy a beadványban nem csak a vonatkozó
jogszabályhely, de a vonatkozó törvény megjelölésére sem került sor.
Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a kifogást, mint érdemi elbírálásra
alkalmatlant, elutasította.
A határozat a Ve. 209. § (1) bekezdésén, 212. § (2) bekezdés a) pontján, a 215. § c) pontján, a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án,
224. § (1)–(4) bekezdésén, valamint 225. §-án alapul.

Budapest, 2019. április 10.

Dr. Temesi István s.k.
Fővárosi Választási Bizottság
elnök
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