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

A Fővárosi Választási Bizottság a
36/2019. (V. 27.) FVB számú határozatával
a Sz. G. A. (a továbbiakban: Kifogástevő) által a Budapest, VI. kerület 009. számú szavazókör
szavazatszámláló bizottságának és jegyzőkönyvezetőjének tevékenysége miatt benyújtott
kifogás tárgyában hét igen szavazattal, egyhangúlag, a következő döntést hozta:
A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül 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. május 30-án
(csütörtök) 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
Kifogástevő 2019. május 26-án kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz a
Budapest VI. kerület 009. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságának (SzSzB) és
jegyzőkönyvvezetőjének munkájával kapcsolatban. Kifogásában előadta, hogy egy a
szavazókörhöz tartozó állampolgárnak a szavazóköröknek helyet biztosító iskola folyosójára
az SzSzB egyik tagja és a jegyzőkönyvvezető kihozta a névjegyzéket, valamint egy darab
szavazólapot és az állampolgár szavazására a folyosón került sor. Bár a választópolgár láthatóan
mozgásában erősen korlátozott volt, a főbejárattól a folyosó fordulójáig mégis el tudott menni.
A további eljutásra is lett volna lehetősége, főleg, hogy a folyosón jól működő,
mozgáskorlátozottak számára telepített lift van. Az esetet Kifogástevő 17:11 órakor észlelte,
így a választópolgárnak bőségesen lett volna lehetősége többszöri pihenő beiktatásával eljutni
a szavazókörbe. Rögzítette, kifogásolja a Budapest VI. kerület 009. szavazókörének eljárását
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az állampolgárral szemben, akit megfosztottak a szuverén és titkos szavazás jogától.
Kifogásolja továbbá a 009. szavazókör pártatlanságát.
Kifogástevő kéri és elvárja a Fővárosi Választási Bizottságtól, hogy az érintett szavazókör
munkáját vizsgálja felül és érvénytelenítse a szavazókörben leadott szavazatokat, az SzSzB-t
oszlassa fel, vonja felelősségre és részesítse megrovásban az SzSzB jegyzőkönyvvezetőjét.
A kifogás érdemi elbírálásra nem alkalmas.
A Ve. 212. § (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megjelölését, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, valamint a kifogás benyújtójának személyi
azonosítóját.
A Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem
tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a
jogszabálysértés megjelölését, a Kifogástevő személyi azonosítóját, lakcímét, ezért az érdemi
vizsgálatra nem alkalmas.
Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, 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. május 27.

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