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N a p i r e n d 

1. Az Együtt- A Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt fővárosi 

kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele  

2. Magyar Liberális Párt fővárosi kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele  

3. Lehet Más a Politika fővárosi kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele  

4. Dr. Bokros Lajos főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele  

5. Dr. Bodnár Zoltán György főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele  

6. Ács László főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele  

7. Galyas István főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele  

8. Az MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma fővárosi roma nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele.  

9. Magyarországi Összefogás Roma Rom szervezet fővárosi roma nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele.  

10. Magyar Román Demokratikus Szövetség fővárosi román nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele.  

11. A. E.  fellebbezése a III. kerületi HVB 176/2014. (IX.9.) számú határozata ellen.  

12. A. E.  fellebbezése a III. kerületi HVB 177/2014. (IX.9.) számú határozata ellen  

13. A. E.  fellebbezése a III. kerületi HVB 178/2014. (IX.9.) számú határozata ellen  

14. A. E.  fellebbezése a III. kerületi HVB 179/2014. (IX.9.) számú határozata ellen  

15. A. E.  fellebbezése a III. kerületi HVB 182/2014. (IX.9.) számú határozata ellen  

16. D. A. fellebbezése a III. kerületi HVB 182/2014. (IX.9.) számú határozata ellen  

17. R. M. fellebbezése a XX. kerületi HVB 90/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen  
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18. U. P. K. fellebbezése a II. kerületi HVB 130/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen.  

19. U. P. K. fellebbezése a II. kerületi HVB 131/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen.  

20. Zs. M. fellebbezése a XVIII. kerületi HVB 138/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen.  

21. F. A. fellebbezése a XIV. kerületi HVB 130/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen.  

22. F. A. fellebbezése a XIV. kerületi HVB 131/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen  

23. K. P. kifogása Ughy Attila polgármester-jelölt kampánya miatt.  

24. EGYÜTT - a Korszakváltók Pártja fellebbezése a II. Kerület HVB 172/2014. (IX.9.) 

határozata ellen.  

25. EGYÜTT - a Korszakváltók Pártja fellebbezése a II. Kerület HVB 173/2014. (IX.9.) 

határozata ellen  

26. EGYÜTT - a Korszakváltók Pártja fellebbezése a II. Kerület HVB 177/2014. (IX.9.) 

határozata ellen  

27. EGYÜTT - a Korszakváltók Pártja fellebbezése a II. Kerület HVB 178/2014. (IX.9.) 

határozata ellen  

28. EGYÜTT - a Korszakváltók Pártja fellebbezése a II. Kerület HVB 184/2014. (IX.9.) 

határozata ellen  

29. K. P. fellebbezése a XVIII. kerületi HVB 159/2014. (IX.08.) számú határozata ellen  

30. D. M. fellebbezése a X. kerületi HVB 89/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen  

31. D. S. fellebbezése a X. kerületi HVB 90/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen.  

32. S. M. M. fellebbezése a X. kerületi HVB 91/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen  

33. V. A. fellebbezése a VIII. kerületi HVB 158/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen.  

34. A Magyar Munkáspárt fellebbezése a XIV. kerületi HVB 178/2014. (IX. 9.) számú 

határozata ellen.  

35. H. Gy. fellebbezése a VII. kerületi HVB 137/2014. (IX. 9.) számú határozata ellen.  

36. Wtulich Alfréd fellebbezése a X. kerületi HVB 92/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen.  

37. A Magyar Munkáspárt fellebbezése a XXI. kerületi HVB 129/2014. (IX. 09.) számú 

határozata ellen.  

38. A Magyar Munkáspárt fellebbezése a XXI. kerületi HVB 130/2014. (IX. 09.) számú 

határozata ellen  

39. A Magyar Munkáspárt fellebbezése a XXI. kerületi HVB 131/2014. (IX. 09.) számú 

határozata ellen  

40. A Magyar Munkáspárt fellebbezése a XXI. kerületi HVB 132/2014. (IX. 09.) számú 

határozata ellen  

41. A Magyar Munkáspárt fellebbezése a XXI. kerületi HVB 136/2014. (IX. 09.) számú 

határozata ellen  

42. A Magyar Munkáspárt fellebbezése a XIV. kerületi HVB 180/2014. (IX. 09.) számú 

határozata ellen  

43. E. J.(EURIKE) fellebbezése a fellebbezése a XIV. kerületi HVB 177/2014. (IX. 8.) számú 

határozata ellen.  

44. A Civil Zugló Egyesület fellebbezése a XIV. kerületi HVB 190/2014. (IX. 8.) számú 

határozata ellen.  

45. B. A. K. – MLP – fellebbezése a II. kerületi HVB 151/2014. (IX. 9.) számú határozata 

ellen.  

46. B. A. K. – MLP – fellebbezése a II. kerületi HVB 154/2014. (IX. 9.) számú határozata 

ellen.  

47. B. A. K. – MLP – fellebbezése a II. kerületi HVB 159/2014. (IX. 9.) számú határozata 

ellen.  

48. B. A. K. – MLP – fellebbezése a II. kerületi HVB 161/2014. (IX. 9.) számú határozata 

ellen.  

49. B. A. K. – MLP – fellebbezése a II. kerületi HVB 162/2014. (IX. 9.) számú határozata 

ellen.  

50. B. Z. fellebbezése a II. kerületi HVB 147/2014. (IX. 9.) számú határozata ellen.  
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51. B. Z. fellebbezése a II. kerületi HVB 150/2014. (IX. 9.) számú határozata ellen.  

52. A. J. Gy. fellebbezése a VIII. kerületi HVB 128/2014. (IX. 08.) számú határozata ellen  

53. A Lehet Más a Politika fellebbezése a XIII. kerületi HVB 182/2014. (IX. 9.) számú 

határozata ellen  

54. L. K. fellebbezése a XVIII. kerületi HVB 139/2014 (IX.8.) számú határozata ellen  

55. L. L. M. fellebbezése a XVIII. kerületi HVB 140/2014 (IX.8.) számú határozata ellen  

56. L. T. I. fellebbezése a XVIII. kerületi HVB 141/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

57. L. A. fellebbezése a XVIII. kerületi HVB 142/2014 (IX.8.) számú határozata ellen  

58. T. J. fellebbezése XVIII. kerületi HVB 143/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

59. Civil Zugló Egyesület fellebbezése a XIV. kerületi HVB 187/2014. (IX. 09.) számú 

határozata ellen  

60. Civilzugló Egyesület fellebbezése a XIV. kerületi HVB 195/2014. (IX.09.) számú 

határozata ellen  

61. B. J. - Lehet Más A Politika - fellebbezése a XIV. kerületi HVB 198/2014. (IX. 09.) 

számú határozata ellen  

62. L. F.  fellebbezése a XIX. kerületi HVB 157/2014 (IX.09.) számú határozat ellen  

63. S. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 125/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

64. S. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 126/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

65. S. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 140/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

66. S. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 144/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

67. S. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 145/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

68. S. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 146/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

69. S. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 147/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

70. K. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 125/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

71. K. K. a IX. kerületi HVB 126/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

72. K. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 140/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

73. K. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 144/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

74. K. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 145/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

75. K. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 147/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

76. S. K. és K. K. egyesített kifogása a IX. kerületi HVB ellen  

 

 

Dr. Temesi István: Az ülést megnyitja, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Fővárosi 

Választási Bizottság öt tagja jelen van, ezzel a Bizottság határozatképes. Javasolja a Fővárosi 

Választási Iroda napirendi javaslatának elfogadását. 

 

(Szavazás) 

 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 

 

 

1. Napirend 

Az Együtt- A Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt fővárosi 

kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele  

 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

 

Hozzászólók: – 



2014. 09.12. 

 

4 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

64/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

az EGYÜTT-A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA (1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.) és a 

PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT (1052 Budapest, Párizsi u. 6/B. 6/1.) fővárosi 

kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele tárgyában öt igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő  

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság az EGYÜTT-A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA és a 

PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT által a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek 2014. évi választásán állított fővárosi kompenzációs listát 13 jelölttel 

nyilvántartásba veszi. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen 

határozat melléklete szerint állapítja meg. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, 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 Bizottságnak 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 2014. szeptember 15. (hétfő) 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 

 

Az EGYÜTT-A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA és a PÁRBESZÉD 

MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT, mint jelölő szervezetek 2014. szeptember 9. napján a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választására állított fővárosi 

kompenzációs listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási 

Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került kitöltve 1 db L7 jelű, „Lista 

bejelentése” című nyomtatvány és 13 db SZ4 jelű nyomtatvány (Listán állított jelölt személyi 

lapja a helyi önkormányzati képviselők és pogármesterek választásán). 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 10. § (1) bekezdése szerint fővárosi kompenzációs listát az a jelölő 

szervezet állíthat, amely a fővárosi kerületek több mint felében polgármesterjelöltet állított. 

Ugyanezen § (2a) bekezdése szerint a fővárosi kompenzációs listán a fővárosi kompenzációs 

listát állító jelölő szervezet a fővárosi kerületi polgármesterjelöltjeit és a főpolgármester-
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jelöltjét állítja jelöltként. A közös fővárosi kompenzációs listán a közös fővárosi 

kompenzációs listát állító jelölő szervezetek a közös jelöltként állított fővárosi kerületi 

polgármesterjelölteket és a közös főpolgármester-jelöltet állítják jelöltként. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/I. § (1) 

bekezdése szerint a kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát 

legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § (2) 

bekezdése szerint a kompenzációs listát a helyi választási bizottság, a megyei listát, illetve a 

fővárosi kompenzációs listát a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.  

 

A Ve. 307/K. § (1) bekezdése szerint a fővárosi kompenzációs lista állításánál a jelölő 

szervezet — a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett — polgármesterjelöltjeinek számát kell 

figyelembe venni, kivéve azt a polgármesterjelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi 

választási bizottság elutasította. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a területi választási 

bizottság törli a nyilvántartásból a fővárosi kompenzációs listát, ha a jelölő szervezet 

jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált 

polgármesterjelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentését követő 

negyedik napon — nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezetek által benyújtott, a 

lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok kitöltése megfelelő volt.  

 

Tekintettel arra, hogy az EGYÜTT-A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA és a PÁRBESZÉD 

MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT fővárosi kompenzációs listájának bejelentése valamennyi 

törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak 

szerint nyilvántartásba vette azt. 

 

A határozat az Övjt. 10. § (1) és (2a) bekezdésén, a Ve. 132. §-án, 307/I § (1) és (2) 

bekezdésén, 307/K. §-án, , a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § 

(1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án alapul. 

 

 

 

2. Napirend 

Magyar Liberális Párt fővárosi kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

65/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 
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a Magyar Liberális Párt (5000 Szolnok, Tarló u. 14. I/3.) fővárosi kompenzációs listájának 

nyilvántartásba vétele tárgyában öt igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő  

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyar Liberális Párt által a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán állított fővárosi kompenzációs 

listájának nyilvántartásbavételét elutasítja. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, 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 Bizottságnak 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 2014. szeptember 15. (hétfő) 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 

 

A Magyar Liberális Párt, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 9. napján a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választására állított fővárosi 

kompenzációs listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási 

Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került kitöltve 1 db L7 jelű, „Lista 

bejelentése” című nyomtatvány és 11 db SZ4 jelű nyomtatvány (Listán állított jelölt személyi 

lapja a helyi önkormányzati képviselők és pogármesterek választásán). 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 10. § (1) bekezdése szerint fővárosi kompenzációs listát az a jelölő 

szervezet állíthat, amely a fővárosi kerületek több mint felében polgármesterjelöltet állított. 

Ugyanezen § (2a) bekezdése szerint a fővárosi kompenzációs listán a fővárosi kompenzációs 

listát állító jelölő szervezet a fővárosi kerületi polgármesterjelöltjeit és a főpolgármester-

jelöltjét állítja jelöltként. A közös fővárosi kompenzációs listán a közös fővárosi 

kompenzációs listát állító jelölő szervezetek a közös jelöltként állított fővárosi kerületi 

polgármesterjelölteket és a közös főpolgármester-jelöltet állítják jelöltként. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/I. § (1) 

bekezdése szerint a kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát 

legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § (2) 

bekezdése szerint a kompenzációs listát a helyi választási bizottság, a megyei listát, illetve a 

fővárosi kompenzációs listát a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.  

 

A Ve. 307/K. § (1) bekezdése szerint a fővárosi kompenzációs lista állításánál a jelölő 

szervezet — a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett — polgármesterjelöltjeinek számát kell 

figyelembe venni, kivéve azt a polgármesterjelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi 

választási bizottság elutasította. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a területi választási 
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bizottság törli a nyilvántartásból a fővárosi kompenzációs listát, ha a jelölő szervezet 

jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált 

polgármesterjelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentését követő 

negyedik napon — nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezet a fővárosi kerületek 

kevesebb mint felében - 11 fővárosi kerületben - állított polgármesterjelöltet, ezáltal fővárosi 

kompenzációs listát nem állíthat.  

 

Tekintettel arra, hogy a Magyar Liberális Párt fővárosi kompenzációs listájának bejelentése 

nem felel meg valamennyi törvényes feltételnek, a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező 

részben foglaltak szerint annak nyilvántartásbavételét elutasította. 

 

A határozat az Övjt. 10. § (1) és (2a) bekezdésén, a Ve. 132. §-án, 307/I § (1) és (2) 

bekezdésén, 307/K. §-án, , a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § 

(1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án alapul. 

 

 

3. Napirend 

Lehet Más a Politika fővárosi kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

66/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a LEHET MÁS A POLITIKA (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 36.) fővárosi kompenzációs 

listájának nyilvántartásba vétele tárgyában öt igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a 

következő  

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a LEHET MÁS A POLITIKA által a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán állított fővárosi 

kompenzációs listát 21 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen 

határozat melléklete szerint állapítja meg. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, 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 Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 
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(1052 Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) 

úgy, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 15. (hétfő) 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 

 

A LEHET MÁS A POLITIKA, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 9. napján a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választására állított fővárosi 

kompenzációs listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási 

Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került kitöltve 1 db L7 jelű, „Lista 

bejelentése” című nyomtatvány és 21 db SZ4 jelű nyomtatvány (Listán állított jelölt személyi 

lapja a helyi önkormányzati képviselők és pogármesterek választásán). 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 10. § (1) bekezdése szerint fővárosi kompenzációs listát az a jelölő 

szervezet állíthat, amely a fővárosi kerületek több mint felében polgármesterjelöltet állított. 

Ugyanezen § (2a) bekezdése szerint a fővárosi kompenzációs listán a fővárosi kompenzációs 

listát állító jelölő szervezet a fővárosi kerületi polgármesterjelöltjeit és a főpolgármester-

jelöltjét állítja jelöltként. A közös fővárosi kompenzációs listán a közös fővárosi 

kompenzációs listát állító jelölő szervezetek a közös jelöltként állított fővárosi kerületi 

polgármesterjelölteket és a közös főpolgármester-jelöltet állítják jelöltként. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/I. § (1) 

bekezdése szerint a kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát 

legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § (2) 

bekezdése szerint a kompenzációs listát a helyi választási bizottság, a megyei listát, illetve a 

fővárosi kompenzációs listát a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.  

 

A Ve. 307/K. § (1) bekezdése szerint a fővárosi kompenzációs lista állításánál a jelölő 

szervezet — a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett — polgármesterjelöltjeinek számát kell 

figyelembe venni, kivéve azt a polgármesterjelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi 

választási bizottság elutasította. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a területi választási 

bizottság törli a nyilvántartásból a fővárosi kompenzációs listát, ha a jelölő szervezet 

jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált 

polgármesterjelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentését követő 

negyedik napon — nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezet által benyújtott, a lista 

állításához jogszabályban előírt nyomtatványok kitöltése megfelelő volt.  
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Tekintettel arra, hogy a LEHET MÁS A POLITIKA fővárosi kompenzációs listájának 

bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási Bizottság a 

rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette azt. 

 

A határozat az Övjt. 10. § (1) és (2a) bekezdésén, a Ve. 132. §-án, 307/I § (1) és (2) 

bekezdésén, 307/K. §-án, , a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § 

(1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án alapul. 

 

 

4. Napirend 

Dr. Bokros Lajos főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

67/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán 

Dr. Bokros Lajos András főpolgármester-jelöltként történő nyilvántartásba vétele ügyében, öt 

igen szavazattal, egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. évi általános választásán  

Dr. Bokros Lajos Andrást, mint a Modern Magyarország Mozgalom Párt 

jelölőszervezet főpolgármester-jelöltjét  

nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, 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 Bizottságnak 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 2014. szeptember 15. (hétfő) 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 

 

Dr. Bokros Lajos András, mint a Modern Magyarország Mozgalom Párt jelölőszervezet 

főpolgármester-jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. 



2014. 09.12. 

 

10 

napjára kiírt választásán főpolgármester-jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a 

Fővárosi Választási Bizottságnál 2014. szeptember 8. napján. A bejelentéssel egyidejűleg 

átadásra került 1100 ajánlóív. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/G. § (1) bekezdése szerint az 

egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester-jelöltet és a főpolgármester-

jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen 

§ (2) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a 

polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(továbbiakban: Övjt.) 9. § (4) bekezdése szerint főpolgármester-jelölt az, akit legalább 5000 

fővárosi választópolgár ajánlott jelöltnek. 

 

A Ve. 127. § (2) bekezdése szerint az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, 

ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A Ve. 132. § szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Iroda 749 ajánlóív ellenőrzése során 5075 érvényes ajánlást rögzített. 

Ezt követően, további ajánlóívek ellenőrzésére nem volt szükség tekintettel arra, hogy az 

ellenőrzött érvényes ajánlások száma a törvényben meghatározott mértéket meghaladta. Ezért 

a Fővárosi Választási Iroda az ajánlások további ellenőrzését nem folytatta. 

 

Tekintettel arra, hogy Dr. Bokros Lajos András, a Modern Magyarország Mozgalom Párt 

jelölőszervezet főpolgármester-jelöltjének bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a Ve. 125. § (1) bekezdésén, a 127. § (2) bekezdésén, a 132. §-án, a 307/G. § (1) 

bekezdésén, az Övjt. 9. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224 §-ának (1) - (4) bekezdésén, 225. §-án alapul. 

 

 

5. Napirend 

Dr. Bodnár Zoltán György főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

68/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán  

Dr. Bodnár Zoltán György főpolgármester-jelöltként történő nyilvántartásba vétele ügyében, 

öt igen szavazattal, egyhangúlag, a következő döntést hozta: 
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A Fővárosi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. évi általános választásán  

Dr. Bodnár Zoltán Györgyöt, mint a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet 

főpolgármester-jelöltjét  

nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, 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 Bizottságnak 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 2014. szeptember 15. (hétfő) 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 

 

Dr. Bodnár Zoltán György, mint a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet főpolgármester-

jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kiírt 

választásán főpolgármester-jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi 

Választási Bizottságnál 2014. szeptember 8. napján. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra 

került 2144 ajánlóív. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/G. § (1) bekezdése szerint az 

egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester-jelöltet és a főpolgármester-

jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen 

§ (2) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a 

polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(továbbiakban: Övjt.) 9. § (4) bekezdése szerint főpolgármester-jelölt az, akit legalább 5000 

fővárosi választópolgár ajánlott jelöltnek. 

 

A Ve. 127. § (2) bekezdése szerint az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, 

ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A Ve. 132. § szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Iroda 900 ajánlóív ellenőrzése során 5013 érvényes ajánlást rögzített. 

Ezt követően, további ajánlóívek ellenőrzésére nem volt szükség tekintettel arra, hogy az 

ellenőrzött érvényes ajánlások száma a törvényben meghatározott mértéket meghaladta. Ezért 

a Fővárosi Választási Iroda az ajánlások további ellenőrzését nem folytatta. 
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Tekintettel arra, hogy Dr. Bodnár Zoltán György, a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet 

főpolgármester-jelöltjének bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a Fővárosi 

Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a Ve. 125. § (1) bekezdésén, a 127. § (2) bekezdésén, a 132. §-án, a 307/G. § (1) 

bekezdésén, az Övjt. 9. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224 §-ának (1) - (4) bekezdésén, 225. §-án alapul. 

 

 

6. Napirend 

 

Ács László főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

69/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán Ács 

László főpolgármester-jelöltként történő nyilvántartásba vétele ügyében, öt igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. évi általános választásán  

Ács László főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételét 

visszautasítja. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, 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 Bizottságnak 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 2014. szeptember 15. (hétfő) 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 

 

Ács László, a Zöldek Pártja főpolgármester-jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. október 12. napjára kiírt választásán főpolgármester-jelöltként 
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nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál 2014. szeptember 

08. napján. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 1795 db ajánlóív. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/G. § (1) bekezdése szerint az 

egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester-jelöltet és a főpolgármester-

jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen 

§ (2) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a 

polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(továbbiakban: Övjt.) 9. § (4) bekezdése szerint főpolgármester-jelölt az, akit legalább 5000 

fővárosi választópolgár ajánlott jelöltnek. 

 

A Ve. 127. § (2) bekezdése szerint az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, 

ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A Ve. 132. § szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Iroda 1021 ajánlóív ellenőrzése során 3986 érvényes ajánlást rögzített. 

Nem kerültek rögzítésre azon ajánlóívek, melyeken nem volt egyetlen ajánlás sem.  

 

Tekintettel arra, hogy Ács László, a Zöldek Pártja főpolgármester-jelöltje által benyújtott 

érvényes ajánlások száma nem éri el a törvényben meghatározott mértéket, a Fővárosi 

Választási Bizottság a főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A határozat a Ve. 125. § (1) bekezdésén, a 127. § (2) bekezdésén, a 132. §-án, a 307/G. § (1) 

bekezdésén, az Övjt. 9. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224 §-ának (1) - (4) bekezdésén, 225. §-án alapul. 

 

 

7. Napirend 

 

Galyas István főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

70/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán Galyas 

István főpolgármester-jelöltként történő nyilvántartásba vétele ügyében, öt igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő döntést hozta: 
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A Fővárosi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. évi általános választásán  

Galyas István főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételét 

visszautasítja. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, 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 Bizottságnak 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 2014. szeptember 15. (hétfő) 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 

 

Galyas István független főpolgármester-jelölt a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. október 12. napjára kiírt választásán főpolgármester-jelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál 2014. szeptember 

08. napján. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 998 db ajánlóív. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/G. § (1) bekezdése szerint az 

egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester-jelöltet és a főpolgármester-

jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen 

§ (2) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a 

polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(továbbiakban: Övjt.) 9. § (4) bekezdése szerint főpolgármester-jelölt az, akit legalább 5000 

fővárosi választópolgár ajánlott jelöltnek. 

 

A Ve. 127. § (2) bekezdése szerint az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, 

ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A Ve. 132. § szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Iroda 793 ajánlóív ellenőrzése során 2770 érvényes ajánlást rögzített. 

Nem kerültek rögzítésre azon ajánlóívek, melyeken nem volt egyetlen ajánlás sem.  

 

Tekintettel arra, hogy Galyas István független főpolgármester-jelölt által benyújtott érvényes 

ajánlások száma nem éri el a törvényben meghatározott mértéket, a Fővárosi Választási 

Bizottság a főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételét visszautasította. 
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A határozat a Ve. 125. § (1) bekezdésén, a 127. § (2) bekezdésén, a 132. §-án, a 307/G. § (1) 

bekezdésén, az Övjt. 9. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224 §-ának (1) - (4) bekezdésén, 225. §-án alapul. 

 

 

8. Napirend 

 

Az MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma fővárosi roma nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

71/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

az MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 130.) 

fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság az MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma 

által a 2014. évi fővárosi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított 

fővárosi területi nemzetiségi lista nyilvántartásba vételét visszautasítja. 

 

A határozat ellen,  jogszabálysértésre hivatkozással, 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 Bizottságnak 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 2014. szeptember 15. (hétfő) 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 

 

Az MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma, mint jelölő szervezet 2014. 

szeptember 9. napján a 2014. október 12. napjára kitűzött fővárosi roma nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra 

került 10 db ajánlóív. 
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon 

szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 

 

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 7. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben roma 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 1618 választópolgár szerepelt. A Nek. 

tv. 60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi roma nemzetiségi lista állításához szükséges 

ajánlások száma legalább 33. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy az MCF A Magyarországi Cigányok 

Országos Fóruma  által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 

meghaladja a területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A jelölő szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok 

kitöltése megfelelő volt. A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék 

adataival való összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság eltérést nem tapasztalt.  

 

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozta. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján megállapítható, hogy az MCF A 

Magyarországi Cigányok Országos Fóruma a fővárosban kitűzött települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán két fővárosi kerületben állított önállóan jelöltet. 
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Tekintettel arra, hogy az MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma a fővárosi 

területi listájának nyilvántartásba vételéhez szükséges valamennyi törvényes feltételnek nem 

felel meg, mivel nem tudott a választások legalább tíz százalékában, azaz három fővárosi 

kerületben önállóan jelöltet állítani, ezért a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező 

részben foglaltak szerint a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A határozat a Ve. 133. § (2) bekezdésén, 316. §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) 

bekezdésén, 60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló 

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

valamint 225. §-án alapul. 

 

 

9. Napirend  

 

Magyarországi Összefogás Roma Rom szervezet fővárosi roma nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele.  

 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

72/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet (4181 Nádudvar, Szélső utca 80.) 

fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet által 

a 2014. évi fővárosi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított 

fővárosi területi nemzetiségi listát 9 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 
 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, 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 Bizottságnak 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 2014. szeptember 15. (hétfő) 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, 
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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 

 

A Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 

8. napján a 2014. október 12. napjára kitűzött fővárosi roma nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételét kezdeményezte a 

Fővárosi Választási Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 17 db ajánlóív. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon 

szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 

 

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 7. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben roma 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 1618 választópolgár szerepelt. A Nek. 

tv. 60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi roma nemzetiségi lista állításához szükséges 

ajánlások száma legalább 33. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Összefogás Roma 

Rom Szervezet által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a 

területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 
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A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján Magyarországi Összefogás Roma Rom 

Szervezet a fővárosban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

a választások legalább tíz százalékában (legalább három fővárosi kerületben) önállóan jelöltet 

állított. 

 

A jelölő szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok 

kitöltése megfelelő volt. A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék 

adataival való összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság eltérést nem tapasztalt.  

 

A jelölő szervezet az igényelt és átvett 20 db ajánlóívből 3 darabot a törvényes határidő 

lejártáig nem adott át. 

 

Tekintettel arra, hogy a Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet fővárosi 

nemzetiségi listájának bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi 

Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette azt. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 316. §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 

60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul. 

 

 

10. Napirend  

 

Magyar Román Demokratikus Szövetség fővárosi román nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele.  

 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

73/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a Magyar-Román Demokratikus Szövetség (1162 Budapest, Akácfa utca 52.) fővárosi 

területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyar-Román Demokratikus Szövetség által a 2014. 

évi fővárosi román nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított fővárosi 

területi nemzetiségi listát 8 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 
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A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, 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 Bizottságnak 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 2014. szeptember 15. (hétfő) 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 

 

A Magyar-Román Demokratikus Szövetség, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 9. napján 

a 2014. október 12. napjára kitűzött fővárosi román nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi 

Választási Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 3 db ajánlóív. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon 

szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 

 

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 
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A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 8. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben román 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 189 választópolgár szerepelt. A Nek. tv. 

60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi román nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások 

száma legalább 4. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar-Román Demokratikus 

Szövetség által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a 

területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Magyar-Román Demokratikus Szövetség a 

fővárosban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a 

választások legalább tíz százalékában (legalább három fővárosi kerületben) önállóan jelöltet 

állított. 

 

A jelölő szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok 

kitöltése megfelelő volt.  

 

A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék adataival való 

összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság eltérést nem tapasztalt. 

 

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozta. 

 

Tekintettel arra, hogy a Magyar-Román Demokratikus Szövetség fővárosi nemzetiségi 

listájának bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási 

Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette azt. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 316. §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 

60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul. 

 

 

11. Napirend  

 

A. E.  fellebbezése a III. kerületi HVB 176/2014. (IX.9.) számú határozata ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

dr. Horváth Máté: 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

74/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

az A. E.  által a Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság 176/2014. (IX. 

9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 
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A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

bírósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 176/2014. 

(IX. 9.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra a jelölt 

egyéni választókerületi nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Czuczor László Jánosné 2014. 

szeptember 8-án összesen 76 ajánlást tartalmazó ajánlóívet nyújtott be, amelyből a Budapest 

Főváros III. kerületi HVB 57 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások 

száma nem haladta meg az önkormányzati képviselő jelöltséghez szükséges számot — 66 

érvényes ajánlás —, a HVB Czuczor László Jánosné önkormányzati képviselőjelöltként 

történő nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A határozat ellen A. E.  nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

döntés megváltoztatását és Czuczor László Jánosné képviselőjelöltként való nyilvántartásba 

vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint Budapest III. kerületében, a 4. egyéni 

választókerületben 66 polgár ajánlása szükséges ahhoz, hogy valaki jelöltté válhasson. A 

Demokratikus Koalíció Párt III. kerületi szervezete 2014. szeptember 8-án átadta azokat az 

ajánlóíveket a helyi választási bizottságnál, melyeken Czuczor László Jánosnét 76 

választópolgár ajánlotta képviselőjelöltnek. Ennek ellenére a HVB határozatával 

visszautasította a nyilvántartásba vételét. A fellebbező ezért kérte a HVB határozatának 

megváltoztatását, és a jelölt Ve. 132. § szerinti nyilvántartásba vételét. 

A Fővárosi Választási bizottság megvizsgálta a fellebbezésben foglaltakat, és a következőket 

állapította meg. 

A fellebbezés nem megalapozott.  

A 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni 

választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak 

legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 

vezetőjének 2014. augusztus 18-án közzétett hirdetménye alapján a 4. választókerületben a 

jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 66 darab. A Ve. 126. §-a további feltételeket is 

támaszt, mely szerint az ajánlás akkor érvényes, ha 
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a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek. 

 

A Ve. 132. § kimondja, hogy az illetékes választási bizottság csak a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet és jelöltet veszi nyilvántartásba. 

 

A fellebbező tévesen gondolja, hogy minden benyújtott ajánlás automatikusan érvényes 

ajánlásnak minősül. A Fővárosi Választási Bizottság nem talált további érvényesnek 

minősíthető ajánlást. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 126. §-án, 132. §-án, a 228.§ (1) bekezdésén, 231. § (5) 

bekezdésén, a 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 

Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint 

a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

12. Napirend  

 

A. E.  fellebbezése a III. kerületi HVB 177/2014. (IX.9.) számú határozata ellen  

 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

75/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

az A. E.  által a Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság 177/2014. (IX. 

9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

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 

bírósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági 

eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját 
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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 

A Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 177/2014. 

(IX. 9.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra a jelölt 

egyéni választókerületi nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Szabó Attila Dávid 2014. szeptember 8-

án összesen 72 ajánlást tartalmazó ajánlóívet nyújtott be, amelyből a Budapest Főváros III. 

kerületi HVB 51 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma nem 

haladta meg az önkormányzati képviselő jelöltséghez szükséges számot — 62 érvényes 

ajánlás —, a HVB Szabó Attila Dávid önkormányzati képviselőjelöltként történő 

nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A határozat ellen A. E.  nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

döntés megváltoztatását és Szabó Attila Dávid képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételét 

kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint Budapest III. kerületében, a 5. egyéni 

választókerületben 62 polgár ajánlása szükséges ahhoz, hogy valaki jelöltté válhasson. A 

Demokratikus Koalíció Párt III. kerületi szervezete 2014. szeptember 8-án átadta azokat az 

ajánlóíveket a helyi választási bizottságnál, melyeken Szabó Attila Dávidot 72 választópolgár 

ajánlotta képviselőjelöltnek. Ennek ellenére a HVB határozatával visszautasította a 

nyilvántartásba vételét. A fellebbező ezért kérte a HVB határozatának megváltoztatását, és a 

jelölt Ve. 132. § szerinti nyilvántartásba vételét. 

 

A Fővárosi Választási bizottság megvizsgálta a fellebbezésben foglaltakat, és a következőket 

állapította meg. 

 

A fellebbezés nem megalapozott.  

 

A 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni 

választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak 

legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 

vezetőjének 2014. augusztus 18-án közzétett hirdetménye alapján a 5. választókerületben a 

jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 62 darab. A Ve. 126. §-a további feltételeket is 

támaszt, mely szerint az ajánlás akkor érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek. 

 

A Ve. 132. § kimondja, hogy az illetékes választási bizottság csak a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet és jelöltet veszi nyilvántartásba. 
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A fellebbező tévesen gondolja, hogy minden benyújtott ajánlás automatikusan érvényes 

ajánlásnak minősül. A HVI tételesen másodszor is ellenőrizte a nem elfogadható ajánlások 

számát, és a Fővárosi Választási Bizottság sem talált érvényesnek minősíthető ajánlást. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 126. §-án, 132. §-án, a 228.§ (1) bekezdésén, 231. § (5) 

bekezdésén, a 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 

Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint 

a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

13. Napirend  

 

A. E.  fellebbezése a III. kerületi HVB 178/2014. (IX.9.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

76/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

az A. E. által a Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság 178/2014. (IX. 

9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

bírósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 
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A Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 178/2014. 

(IX. 9.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra a jelölt 

egyéni választókerületi nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Gallay János Jenő 2014. szeptember 8-

án összesen 79 ajánlást tartalmazó ajánlóívet nyújtott be, amelyből a Budapest Főváros III. 

kerületi HVB 61 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma nem 

haladta meg az önkormányzati képviselő jelöltséghez szükséges számot — 63 érvényes 

ajánlás —, a HVB Gallay János Jenő önkormányzati képviselőjelöltként történő 

nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A határozat ellen A. E.  nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

döntés megváltoztatását és Gallay János Jenő képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételét 

kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint Budapest III. kerületében, a 9. egyéni 

választókerületben 63 polgár ajánlása szükséges ahhoz, hogy valaki jelöltté válhasson. A 

Demokratikus Koalíció Párt III. kerületi szervezete 2014. szeptember 8-án átadta azokat az 

ajánlóíveket a helyi választási bizottságnál, melyeken Gallay János Jenőt 79 választópolgár 

ajánlotta képviselőjelöltnek. Ennek ellenére a HVB határozatával visszautasította a 

nyilvántartásba vételét. A fellebbező ezért kérte a HVB határozatának megváltoztatását, és a 

jelölt Ve. 132. § szerinti nyilvántartásba vételét. 

A Fővárosi Választási bizottság megvizsgálta a fellebbezésben foglaltakat, és a következőket 

állapította meg. 

A fellebbezés nem megalapozott.  

A 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni 

választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak 

legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 

vezetőjének 2014. augusztus 18-án közzétett hirdetménye alapján a 9. választókerületben a 

jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 63 darab. A Ve. 126. §-a további feltételeket is 

támaszt, mely szerint az ajánlás akkor érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek. 

 

A Ve. 132. § kimondja, hogy az illetékes választási bizottság csak a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet és jelöltet veszi nyilvántartásba. 

 

A fellebbező tévesen gondolja, hogy minden benyújtott ajánlás automatikusan érvényes 

ajánlásnak minősül. A HVI tételesen másodszor is ellenőrizte a nem elfogadható ajánlások 

számát, és a Fővárosi Választási Bizottság sem talált érvényesnek minősíthető ajánlást. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta. 
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A határozat a Ve. 122. §-án, 126. §-án, 132. §-án, a 228.§ (1) bekezdésén, 231. § (5) 

bekezdésén, a 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 

Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint 

a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

14. Napirend  

 

A. E.  fellebbezése a III. kerületi HVB 179/2014. (IX.9.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

77/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

az A. E. által a Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság 179/2014. (IX. 

9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

bírósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 179/2014. 

(IX. 9.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra a jelölt 

egyéni választókerületi nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Ponyokainé Szigeti Gabriella 2014. 

szeptember 8-án összesen 73 ajánlást tartalmazó ajánlóívet nyújtott be, amelyből a Budapest 

Főváros III. kerületi HVB 51 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások 

száma nem haladta meg az önkormányzati képviselő jelöltséghez szükséges számot — 63 

érvényes ajánlás —, a HVB Ponyokainé Szigeti Gabriella önkormányzati képviselőjelöltként 

történő nyilvántartásba vételét visszautasította. 
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A határozat ellen A. E.  nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

döntés megváltoztatását és Ponyokainé Szigeti Gabriella képviselőjelöltként való 

nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint Budapest III. kerületében, a 12. egyéni 

választókerületben 63 polgár ajánlása szükséges ahhoz, hogy valaki jelöltté válhasson. A 

Demokratikus Koalíció Párt III. kerületi szervezete 2014. szeptember 8-án átadta azokat az 

ajánlóíveket a helyi választási bizottságnál, melyeken Ponyokainé Szigeti Gabriellát 73 

választópolgár ajánlotta képviselőjelöltnek. Ennek ellenére a HVB határozatával 

visszautasította a nyilvántartásba vételét. A fellebbező ezért kérte a HVB határozatának 

megváltoztatását, és a jelölt Ve. 132. § szerinti nyilvántartásba vételét. 

A Fővárosi Választási bizottság megvizsgálta a fellebbezésben foglaltakat, és a következőket 

állapította meg. 

A fellebbezés nem megalapozott.  

A 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni 

választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak 

legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 

vezetőjének 2014. augusztus 18-án közzétett hirdetménye alapján a 12. választókerületben a 

jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 63 darab. A Ve. 126. §-a további feltételeket is 

támaszt, mely szerint az ajánlás akkor érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek. 

 

A Ve. 132. § kimondja, hogy az illetékes választási bizottság csak a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet és jelöltet veszi nyilvántartásba. 

 

A fellebbező tévesen gondolja, hogy minden benyújtott ajánlás automatikusan érvényes 

ajánlásnak minősül. A HVI tételesen másodszor is ellenőrizte a nem elfogadható ajánlások 

számát, és a Fővárosi Választási Bizottság sem talált érvényesnek minősíthető ajánlást. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 126. §-án, 132. §-án, a 228.§ (1) bekezdésén, 231. § (5) 

bekezdésén, a 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 

Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint 

a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

15. Napirend  

 

A. E.  fellebbezése a III. kerületi HVB 182/2014. (IX.9.) számú határozata ellen  
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Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

78/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

az A. E. által a Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság 182/2014. (IX. 

9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

bírósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 182/2014. 

(IX. 9.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra a jelölt 

egyéni választókerületi nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy D. A. 2014. szeptember 8-án összesen 

84 ajánlást tartalmazó ajánlóívet nyújtott be, amelyből a Budapest Főváros III. kerületi HVB 

61 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma nem haladta meg az 

önkormányzati képviselő jelöltséghez szükséges számot — 65 érvényes ajánlás —, a HVB D. 

A. önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A határozat ellen A. E.  nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

döntés megváltoztatását és D. A. képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint Budapest III. kerületében, a 15. egyéni 

választókerületben 65 polgár ajánlása szükséges ahhoz, hogy valaki jelöltté válhasson. A 

Demokratikus Koalíció Párt III. kerületi szervezete 2014. szeptember 8-án átadta azokat az 

ajánlóíveket a helyi választási bizottságnál, melyeken D. A.t 84 választópolgár ajánlotta 

képviselőjelöltnek. Ennek ellenére a HVB határozatával visszautasította a nyilvántartásba 

vételét. A fellebbező ezért kérte a HVB határozatának megváltoztatását, és a jelölt Ve. 132. § 

szerinti nyilvántartásba vételét. 
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A Fővárosi Választási bizottság megvizsgálta a fellebbezésben foglaltakat, és a következőket 

állapította meg. 

A fellebbezés nem megalapozott.  

A 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni 

választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak 

legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 

vezetőjének 2014. augusztus 18-án közzétett hirdetménye alapján a 15. választókerületben a 

jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 65 darab. A Ve. 126. §-a további feltételeket is 

támaszt, mely szerint az ajánlás akkor érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek. 

 

A Ve. 132. § kimondja, hogy az illetékes választási bizottság csak a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet és jelöltet veszi nyilvántartásba. 

 

A fellebbező tévesen gondolja, hogy minden benyújtott ajánlás automatikusan érvényes 

ajánlásnak minősül. A HVI tételesen másodszor is ellenőrizte a nem elfogadható ajánlások 

számát, és a Fővárosi Választási Bizottság sem talált érvényesnek minősíthető ajánlást. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 126. §-án, 132. §-án, a 228.§ (1) bekezdésén, 231. § (5) 

bekezdésén, a 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 

Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint 

a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

16. Napirend  

 

D. A. fellebbezése a III. kerületi HVB 182/2014. (IX.9.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

79/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a D. A. által a Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság 182/2014. (IX. 9.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 
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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 

bírósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 182/2014. 

(IX. 9.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra a jelölt 

egyéni választókerületi nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A határozat ellen D. A. 2014. szeptember 9-én határidőn belül nyújtott be fellebbezést a 

Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

 

Jogorvoslati kérelmében indítványozta az általa 2014. szeptember 8-án leadott ajónlóíveken 

szereplő ajánlások - a DK képviselőinek jelenlétében történő - újraszámolását. 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223.§ (3) 

bekezedése szerint fellebbbezést lehet benyújtani 

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve 

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen. 

 

A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek 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 megállapította, hogy a beadványozó nem jelölte meg azt a 

jogszabályhelyet amely – álláspontja szerint - sérült, beadványa nem tartalmazza a Ve. 223. § 

(3) bekezdése szerinti jogalapját, illetve nem jelölte meg a Ve. 224. § (3) bekezdés b) 

pontjában előírt lakcímét. Ezért a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

 

A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) 

pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-

ának (1) - (4) bekezdésén, 225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint 

a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 



2014. 09.12. 

 

32 

 

17. Napirend  

 

R. M. fellebbezése a XX. kerületi HVB 90/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

80/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 
 

a  Magyar Liberális Párt jelölőszervezet képviseletében R. M. által a Budapest Főváros XX. 

kerület, Pesterzsébeti Helyi Választási Bizottság 90/2014. (IX. 8.) számú HVB elsőfokú 

határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, öt igen  szavazattal, egyhangúlag  a 

következő határozatot 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 

bírósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő )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 

 

Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébeti Helyi Választási Bizottság 90/2014. (IX. 8.) 

számú HVB elsőfokú határozata ellen a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet képviseletében 

R. M. 2014. szeptember 10-én 13 óra 42 perckor fellebbezést nyújtott be.  

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a helyi választási bizottság a Magyar Liberális Párt 

képviselőjelöltjeként induló Czirok Péter nyilvántartásba vételét elutasította arra 

hivatkozással, hogy nem volt meg a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma. 

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (3)  

bekezdése tartalmazza, hogy a fellebbezésnek milyen adatokat kell tartalmaznia.  E 

jogszabályi hely (3) bekezdés c) pontjának előírása szerint ilyen adat a kérelem benyújtójának 

személyi azonosítója vagy jelölő szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi szám. A 
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fellebbezés  ezen adatok közül az egyiket sem tartalmazza. A Ve. 231. § (1) bekezdése szerint 

a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) 

bekezdésében foglaltakat. 

 

Minderre tekintettel a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

 

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 223.§-án, a 224. §-án, a 228. §.§-án, a 231.§ .§-án a 232. 

§-án, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján,  a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, 

a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § 

(1) bekezdésén és a 43. § (7) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.  

 

 

18. Napirend  

 

U. P. K. fellebbezése a II. kerületi HVB 130/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászóló: 

Dr. Szalay Tamás  

Dr. Orosz Mária: 

 

 

(Szavazás) 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

81/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

az U. P. K. által a Budapest Főváros II. kerület Helyi Választási Bizottság 130/2014. (IX. 

8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint 

megváltoztatja: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán Langowski Judithot, mint a Lehet Más a Politika jelölő 

szervezet képviselő-jelöltjét Budapest főváros II. kerület 12. számú egyéni 

választókerületében nyilvántartásba veszi. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet 
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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. 

Indokolás 

 

Langowski Judith a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán a Lehet Más a Politika jelölő szervezet egyéni képviselő-

jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros II. kerületi 

Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A szükséges iratokat, nyilatkozatokat 

benyújtotta. 

 

A HVB a 130/2014. (IX. 8.) számú határozatával visszautasította a nevezett képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy az ajánlásokat a Helyi Választási 

Iroda munkatársai ellenőrizték, annak eredményéről tájékoztatták a HVB-t. 

 

A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem nem felel meg a törvényi 

feltételeknek, mert a leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma nem éri el a 

jelölt állításhoz szükséges 52 darabot. A HVB a leadott 85 ajánlásból 49 db-ot tekintett 

érvényesnek. 

 

A HVB elsőfokú határozata ellen U. P. K. (a továbbiakban: beadványozó)  

a törvényes határidőn belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

 

Fellebbezésében elsődlegesen a HVB jogszabálysértő határozatának megváltoztatását, és fent 

nevezett jelöltként való nyilvántartásba vételét kérte. Elsődleges kérelme indokolásaként 

előadta, hogy a HVB határozata sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(a továbbiakban: Ve.) 122. § (2) bekezdését, valamint 126. §-át. 

 

Másodlagosan – amennyiben az elsődleges fellebbezési kérelmet a Fővárosi Választási 

Bizottság nem látja megalapozottnak – a HVB mérlegelési jogkörben hozott határozatának 

megváltoztatását és fent nevezett jelöltként való nyilvántartásba vételét kérte. Másodlagos 

kérelmének indokolásaként előadta, hogy álláspontja szerint a HVB mérlegelési jogkörében 

helytelen határozatot hozott. 

 

A fellebbezés a Ve. rendelkezéseire, valamint a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. NVB 

számú iránymutatására hivatkozva konkrétan – az ajánlóívek sorszámának, valamint a vitatott 

ajánlások sorszámának megjelölésével – meghatározza azokat az ajánlásokat, amelyeket 

beadványozó véleménye szerint a HVB tévesen minősített érvénytelennek.  

 

Megítélése szerint a megjelölt ajánlásoknál tapasztalható csekély mértékű részadat eltérések 

alapján az ajánlások érvénytelennek minősítése megakadályozza a választói akarat érvényre 

juttatását. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt alapos. 
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A Fővárosi Választási Bizottság (FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző 

eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 125. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 

 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 

122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg 

kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az 

érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A 125. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga 

megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök 

és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. 

 

Az ajánlás érvényességéről a Ve 126. §-a a következők szerint rendelkezik: 

 

 „126. § Az ajánlás érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.” 

 

A Nemzeti Választási Bizottság beadványozó által is hivatkozott 5/2014. NVB számú 

iránymutatása kifejti, hogy az ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi 

követelményének érvényre juttatása mellett a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott 

ajánlásban megnyilvánuló választópolgári akarat tiszteletben tartása érdekében érvényesnek 

kell elfogadni azokat az ajánlásokat, amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek, a 

választópolgár az ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette és az alapján a választópolgár 

egyértelműen beazonosítható, de ajánlása adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés 

tapasztalható az ajánlóíven a központi névjegyzék adataihoz képest.  

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a fellebbező által kifogásolt, a HVB által 

érvénytelennek minősített ajánlásokat. Az FVB a kifogásolt 13 ajánlás közül 10 ajánlást 

érvényesnek talált. Az FVB megállapította, hogy az ezen ajánlások adataiban észlelhető 

eltérés csekély mértékű, az adatok alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható. 

 

A Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási Iroda vezetőjének 2014. augusztus 18-án 

kelt hirdetménye szerint Budapest II. kerület 12. egyéni választókerületében a jelölt állításhoz 

szükséges érvényes ajánlások száma 52. 

 

Az FVB megállapította, hogy a 10 ajánlás érvényesnek való elfogadásával a nyilvántartásba 

vétel kezdeményezése során leadott érvényes ajánlások száma 49-ről 59-re emelkedett, amely 

meghaladja a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget. 

 

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése megfelel a törvényes 

feltételeknek, a Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – 
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hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 125-126. §-án, 132. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján,  

a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

19. Napirend  

 

U. P. K. fellebbezése a II. kerületi HVB 131/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

82/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

az U. P. K. által a Budapest Főváros II. kerület Helyi Választási Bizottság 131/2014. (IX. 

8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

Indokolás 

 

Andrasev Vanda a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán a Lehet Más a Politika jelölő szervezet egyéni képviselő-

jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros II. kerületi 
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Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A szükséges iratokat, nyilatkozatokat 

benyújtotta. 

 

A HVB a 131/2014. (IX. 8.) számú határozatával visszautasította a nevezett képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy az ajánlásokat a Helyi Választási 

Iroda munkatársai ellenőrizték, annak eredményéről tájékoztatták a HVB-t. 

 

A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem nem felel meg a törvényi 

feltételeknek, mert a leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma nem éri el a 

jelölt állításhoz szükséges 51 darabot. A HVB a leadott 72 ajánlásból 47 db-ot tekintett 

érvényesnek. 

 

A HVB elsőfokú határozata ellen U. P. K. (a továbbiakban: beadványozó)  

a törvényes határidőn belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

 

Fellebbezésében elsődlegesen a HVB jogszabálysértő határozatának megváltoztatását, és fent 

nevezett jelöltként való nyilvántartásba vételét kérte. Elsődleges kérelme indokolásaként 

előadta, hogy a HVB határozata sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(a továbbiakban: Ve.) 122. § (2) bekezdését, valamint 126. §-át. 

 

Másodlagosan – amennyiben az elsődleges fellebbezési kérelmet a Fővárosi Választási 

Bizottság nem látja megalapozottnak – a HVB mérlegelési jogkörben hozott határozatának 

megváltoztatását és fent nevezett jelöltként való nyilvántartásba vételét kérte.  

 

A fellebbezés a Ve. rendelkezéseire, valamint a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. NVB 

számú iránymutatására hivatkozva konkrétan – az ajánlóívek sorszámának, valamint a vitatott 

ajánlások sorszámának megjelölésével – meghatározza azokat az ajánlásokat, amelyeket 

beadványozó véleménye szerint a HVB tévesen minősített érvénytelennek.  

 

Megítélése szerint a megjelölt ajánlásoknál tapasztalható csekély mértékű részadat eltérések 

alapján az ajánlások érvénytelennek minősítése megakadályozza a választói akarat érvényre 

juttatását. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság (FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző 

eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 125. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 

 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 

122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg 

kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az 

érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A 125. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga 

megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök 

és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. 

 

Az ajánlás érvényességéről a Ve 126. §-a a következők szerint rendelkezik: 
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 „126. § Az ajánlás érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.” 

 

A Nemzeti Választási Bizottság beadványozó által is hivatkozott 5/2014. NVB számú 

iránymutatása kifejti, hogy az ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi 

követelményének érvényre juttatása mellett a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott 

ajánlásban megnyilvánuló választópolgári akarat tiszteletben tartása érdekében érvényesnek 

kell elfogadni azokat az ajánlásokat, amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek, a 

választópolgár az ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette és az alapján a választópolgár 

egyértelműen beazonosítható, de ajánlása adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés 

tapasztalható az ajánlóíven a központi névjegyzék adataihoz képest.  

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a fellebbező által kifogásolt, a HVB által 

érvénytelennek minősített ajánlásokat. Az FVB a kifogásolt 3 ajánlás közül 2 ajánlást 

érvényesnek talált. Az FVB megállapította, hogy ezen ajánlások adataiban észlelhető eltérés 

csekély mértékű, az adatok alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható.  

A 3. kifogásolt ajánlásnál a személyi azonosító hibásan került feltüntetésre az ajánlóíven.  

A személyi azonosító hiba az NVB hivatkozott iránymutatása alapján sem tekinthető csekély 

mértékű eltérésnek. 

 

A Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási Iroda vezetőjének 2014. augusztus 18-án 

kelt hirdetménye szerint Budapest II. kerület 01. egyéni választókerületében a jelölt állításhoz 

szükséges érvényes ajánlások száma 51. 

 

Az FVB megállapította, hogy a beadványozó által kifogásolt 3 ajánlásból 2 érvényesként 

történő elfogadásával sem éri el az érvényes ajánlások száma a jelölt állításhoz szükséges 

mennyiséget. Nem érné el a leadott ajánlások száma a szükséges mennyiséget abban az 

esetben sem, ha a Fővárosi Választási Bizottság mind a 3 kifogásolt ajánlást érvényesnek 

fogadná el, hiszen a jelölt állításhoz még legalább 4 db érvényes ajánlásra lenne szükség.  

 

A beadványozó a kifogásolt ajánlásokon kívül más ajánlások érvénytelenné minősítését nem 

vitatta, ezért az FVB a hozzá beterjesztett ajánlóíveken szereplő, a HVB által szintén 

érvénytelennek nyilvánított többi ajánlást nem vizsgálta. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 125-126. §-án, 132. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján,  

a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 
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20. Napirend  

 

Zs. M. fellebbezése a XVIII. kerületi HVB 138/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen.  

 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

83/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a Zs. M. által a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi 

Választási Bizottság 138/2014. (IX. 8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

Indokolás 

 

Zs. M. (a továbbiakban: fellebbező), mint a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-

Szövetsége, és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet jelöltje a 2014. 

szeptember 8-án benyújtott kérelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi 

választásán Budapest Főváros XVIII. kerületében a szlovák nemzetiség egyéni 

képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kérte. 

 

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottság 

(a továbbiakban: HVB) a 138/2014. (IX. 8.) számú határozatával a fellebbező kérelmét 

elutasította.  
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A HVB megállapította, hogy a fellebbező nyilvántartásba vétel iránti kérelme a 

jogszabályokban támasztott követelményeknek nem felel meg, mert a benyújtott ajánlóívről 

hiányzik az aláírásgyűjtő polgár aláírása.  

 

A határozat ellen a fellebbező a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben 

kérte, hogy ezt az adminisztratív hiányosságot pótolhassák. 

 

A fellebbező előadta, hogy az ajánlást gyűjtőnek az aláírása valóban lemaradt a gyűjtőlap 

aljáról, ugyanakkor az ajánlóíven ajánlóként szerepel a saját adatai mellett az aláírása. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. § (6) 

bekezdése szerint az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 

A Ve. 126. § (c) pontja alapján az ajánlás érvényes, ha az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt 

követelményeknek. 

A Ve. 123. § (4) pontja szerint érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok 

megsértésével gyűjtöttek. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező által is elismerten a  

benyújtott ajánlóíven az aláírást gyűjtő polgár aláírása nem szerepel a gyűjtőlap alján. Az 

ajánlóív egésze érvénytelen ezen oknál fogva, függetlenül attól, hogy azon hány és milyen 

ajánlás szerepel. Az aláírást gyűjtő ajánlóként történő aláírása így nem vehető figyelembe.   

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. alapján az ajánlásra vonatkozó bármely 

szabály megsértése esetén az ajánlást érvénytelennek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy 

alaki vagy tartalmi hibáról van-e szó. A Ve. szabályai az érvénytelenség megállapítása 

tekintetében a Fővárosi Választási Bizottság számára nem adnak mérlegelési lehetőséget. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a fellebbező 2014. szeptember 8-án 

nyújtotta be a HVB-hez a szlovák nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmét. A kérelem elbírálására a törvényes határidőn belül, azaz 

2014. szeptember 8-án sor került, a határozatot közölték a fellebbezővel.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. § (6) bekezdésén, 123. § (4) bekezdésén, 126. § (c) pontján, 132. §-án, 

231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-

án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) 

bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb 

Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

21. Napirend  

 

F. A. fellebbezése a XIV. kerületi HVB 130/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen.  
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Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: 

Dr. Horváth Máté: 

Dr. Orosz Mária: 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

84/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a F. A.  által a Budapest Főváros XIV. kerület Helyi Választási Bizottság 130/2014. (IX. 

08.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő 

 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint 

megváltoztatja: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 2014. évi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán Faliszek Annamáriát, mint a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek 

Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet képviselő-jelöltjét Budapest főváros  

XIV. kerületében nyilvántartásba veszi. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

Indokolás 

 

F. A. (a továbbiakban: beadványozó) 2014. szeptember 4. napján a 2014. október 12. napjára 

kitűzött roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán  

a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete képviselőjétől 

származó meghatalmazás alapján Faliszek Annamária képviselő-jelöltként történő 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). 

 

A HVB a 130/2014. (IX. 08.) számú határozatával visszautasította a nevezett jelöltként való 

nyilvántartásba vételét.  

mailto:FVB@budapest.hu


2014. 09.12. 

 

42 

 

Az elsőfokú határozat indokolása szerint a beadványozó által benyújtott ajánlóívek 

ellenőrzése során az íven szereplő nyolc ajánlás közül hat ajánlás bizonyult érvényesnek.  

 

A határozat szerint a beadványozó által benyújtott dokumentumok vizsgálata során a HVB 

észlelte, hogy a beadványozó neve több dokumentumon is szerepel (jelölő szervezettől 

származó meghatalmazás, E3 jelű nyomtatvány, ajánlóív). 

 

A HVB a dokumentumokon szereplő aláírások vizsgálata során arra a következtetésre jutott, 

hogy a dokumentumokon a beadványozó aláírása három különböző, egymástól jelentősen 

eltérő módon szerepel. A HVB az aláírás vizsgálatakor a jelölő szervezet által adott 

meghatalmazáson szereplő aláírást vette alapul, tekintettel arra, hogy az teljes bizonyító erejű 

magánokiratnak minősül. 

 

A fenti megállapítás alapján a HVB a beadványozó nyilvántartásba vételi kérelmét 

visszautasította. 

 

A HVB elsőfokú, mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a beadványozó a törvényes 

határidőn belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

 

Fellebbezésében előadta, hogy a dokumentumokon saját kezű aláírásai szerepelnek. Állítása 

szerint az aláírások a stressz miatt térnek el egymástól. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 59. § 

(1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a 

nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt 

százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. 

 

A HVB a határozatában megállapította, hogy a beadványozó által benyújtott ajánlóíven öt 

ajánlás volt érvényes. Ennek következtében a nyilvántartásba vételi kérelem megfelelt azon 

törvényi feltételnek, mely szerint a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán  

a jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások száma Budapest főváros XIV. kerületében öt. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a HVB által kifogásolt dokumentumokon található 

aláírásokat megtekintve arra a következtetésre jutott, hogy az azokon szereplő aláírások 

közötti eltérés alapján – írásszakértői vélemény nélkül – nem állapítható meg kétséget 

kizáróan, hogy azok közül valamelyik nem a beadványozótól származik. Ennek vizsgálata 

egyébként sem tartozik a választási szervek hatáskörébe.  

 

Ennek következtében a HVB nem járt el jogszerűen, amikor az aláírások nem egyező voltára 

hivatkozva elutasította a nyilvántartásba vételt, tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel 

kezdeményezése egyebekben megfelelt a törvényes feltételeknek. 

 



2014. 09.12. 

 

43 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a Nek. tv. 59. § (1) bekezdésén,  

a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

22. Napirend  

 

F. A. fellebbezése a XIV. kerületi HVB 131/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen  

 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

85/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a F. A.  által a Budapest Főváros XIV. kerület Helyi Választási Bizottság 131/2014. (IX. 

08.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő 

 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint 

megváltoztatja: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 2014. évi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán F. A.t, mint a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi 

Egyesülete jelölő szervezet képviselő-jelöltjét Budapest főváros  

XIV. kerületében nyilvántartásba veszi. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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 
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illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog 

illeti meg. 

Indokolás 

 

F. A. (a továbbiakban: beadványozó) 2014. szeptember 4. napján a 2014. október 12. napjára 

kitűzött roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán  

a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete, mint jelölő 

szervezet képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest 

Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). 

 

A HVB a 131/2014. (IX. 08.) számú határozatával visszautasította a beadványozó képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolása szerint a beadványozó által benyújtott ajánlóívek 

ellenőrzése során az íven szereplő huszonnyolc ajánlás közül öt ajánlás bizonyult 

érvényesnek.  

 

A határozat szerint a beadványozó által benyújtott dokumentumok vizsgálata során a HVB 

észlelte, hogy a beadványozó neve több dokumentumon is szerepel (jelölő szervezettől 

származó meghatalmazás, E3 jelű nyomtatvány, ajánlóív). 

 

A HVB a dokumentumokon szereplő aláírások vizsgálata során arra a következtetésre jutott, 

hogy a dokumentumokon a beadványozó aláírása három különböző, egymástól jelentősen 

eltérő módon szerepel. A HVB az aláírás vizsgálatakor a jelölő szervezet által adott 

meghatalmazáson szereplő aláírást vette alapul, tekintettel arra, hogy az teljes bizonyító erejű 

magánokiratnak minősül. 

 

A fenti megállapítás alapján a HVB a beadványozó képviselő-jelöltként történő 

nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A HVB elsőfokú, mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a beadványozó a törvényes 

határidőn belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

 

Fellebbezésében előadta, hogy a dokumentumokon saját kezű aláírásai szerepelnek. Állítása 

szerint az aláírások betegsége és a stressz miatt térnek el egymástól. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 59. § 

(1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a 

nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt 

százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. 

 

A HVB határozatában megállapította, hogy a beadványozó által benyújtott ajánlóíven öt 

ajánlás volt érvényes. Ennek következtében a nyilvántartásba vételi kérelem megfelelt azon 
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törvényi feltételnek, mely szerint a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán  

a jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások száma Budapest főváros XIV. kerületében öt. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a HVB által kifogásolt dokumentumokon található 

aláírásokat megtekintve arra a következtetésre jutott, hogy az azokon szereplő aláírások 

közötti eltérés alapján – írásszakértői vélemény nélkül – nem állapítható meg kétséget 

kizáróan, hogy azok közül valamelyik nem a beadványozótól származik. Ennek vizsgálata 

egyébként sem tartozik a választási szervek hatáskörébe.  

 

Ennek következtében a HVB nem járt el jogszerűen, amikor az aláírások nem egyező voltára 

hivatkozva elutasította a nyilvántartásba vételt, tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel 

kezdeményezése egyebekben megfelelt a törvényes feltételeknek. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a Nek. tv. 59. § (1) bekezdésén,  

a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

Dr. Temesi István szünetet rendel el. A szünet 15:49-től 16:28-ig tart. 

 

23. Napirend  

 

K. P. kifogása Ughy Attila polgármester-jelölt kampánya miatt.  

 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

86/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a K. P. által benyújtott kifogás tárgyában, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat ellenében a 

következő határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással, 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 2014. szeptember 15-én 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, 
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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 

K. P. 2014. szeptember 8-án 16 óra 34 perckor e-mail útján kifogást nyújtott be a Budapest 

Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottságához, amely 

2014. szeptember 10-én hozott döntése alapján, a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 151. § (1) bekezdése és a Ve. 213. § (1) bekezdése 

alapján áttette a Fővárosi Választási Bizottsághoz, mint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező választási bizottsághoz.  

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy kifogása Ughy Attila FIDESZ-KDNP polgármester 

jelölt úrral és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzatával szemben nyújtja be. Kérelméhez csatolta a polgármester jelölt Budapest 

XVIII. kerület, Csapó utca Darányi utca sarkánál elhelyezett óriásplakátjáról készített 

fényképfelvételt, továbbá a http://www.tovabb18.hu/ link alatt található a Budapest XVIII. 

kerület önkormányzatának saját, azaz közpénzből fejlesztett honlapjáról készült mentett 

képeket, valamint a következő linkről: http://www.tovabb18.hu/polgármesteri-fogadoora-

osszefoglalo-szeptember-1/#!prettyPhoto , melynek alapján megállapítható, hogy a Budapest 

XVIII. kerület önkormányzat honlapján a FIDESZ-KDNP, azaz a jelölő szervezetek 

emblémái és a „Tovább Ughy!” feliratot tartalmazó kampányeszköz tulajdonképpen egy 

internetes plakát. Ez álláspontja szerint ütközik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjával a 

választás tisztaságának megóvásával, továbbá csorbítja az esélyegyenlőség elvét a jelölő 

szervezetek között a Ve 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján és a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) 

pontjában foglaltakkal is ellentétes és sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 

alapelvét is. Ez utóbbi alátámasztására a jogorvoslatot kérő a következő Kúriai végzésekből 

idéz: a Kvk.IV.37.359/2014/2. számú határozatból: 

„Megbomlik a választási versengésbeli esélyegyenlőség akkor, ha valamely jelölő szervezet 

vagy jelölt a kampány időszakában olyan támogatásban részesül, olyan segítséget kap, amely 

őt ésszerű indok nélkül privilegizálja más szervezetekhez és jelöltekhez képest. A választási 

versengés során megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény avagy 

látszat, amikor a helyi közhatalom a választási kampányban semleges pozícióját feladva az 

egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel. „ 

És a Kvk.III.37.328/2014/6. számú határozatból: „az nyilvánvalóan alkalmas a FIDESZ-

MPSZ és KDNP, mint jelölő szervezetek népszerűsítésére, támogatására való ösztönzésre, 

továbbá egyértelműen ezen jelölő szervezetek célját (rezsicsökkentés) és jelszavát 

(Magyarország jobban teljesít) népszerűsíti, és reklámhoz hasonló módon jelenik meg.” 

 

A fentiek alapján kifogást tevő kéri a Bizottságot, hogy a jogszabálysértés tényét állapítsa 

meg a Ve. 218. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, illetve ugyanezen jogszabályhely b) 

pontja alapján Ughy Attila Gábor, mint a Fidesz-KDNP jelölőt szervezetek polgármester 

jelöltjét és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatát a 

további jogsértéstől tiltja el, valamint a Ve. 218. § (2) bekezdésének d) pontja alapján 

legalább a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszörösét kitevő bírságot szabjon 

ki.    

 

A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

http://www.tovabb18.hu/
http://www.tovabb18.hu/polgármesteri-fogadoora-osszefoglalo-szeptember-1/#!prettyPhoto
http://www.tovabb18.hu/polgármesteri-fogadoora-osszefoglalo-szeptember-1/#!prettyPhoto


2014. 09.12. 

 

47 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A Ve. 212. § (1) bekezdése szerint a kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése 

alapján a kifogásnak tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértés megjelölését, 

b) a jogszabálysértés bizonyítékait, 

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét, 

d) a kifogás 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 Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem 

tartalmazza Ve. 212. § (2) bekezdésben foglaltakat. 

 

A Ve. vonatkozó, fent hivatkozott rendelkezése szerint a kifogáshoz a kifogást tevőnek 

személyi azonosítóját fel kellett volna tüntetnie a kifogás benyújtásakor, azonban ezt nem 

tette meg, csupán személyi igazolványának számát adta meg. Ezért a bizottság a fentiek 

alapján döntött. 

 

A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontján, a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló 

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

bekezdésén, 225. §-án alapul. 

 

 

24. Napirend  

 

EGYÜTT - a Korszakváltók Pártja fellebbezése a II. Kerület HVB 172/2014. (IX.9.) 

határozata ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

87/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviselője által a Budapest Főváros II. kerület Helyi 

Választási Bizottság 172/2014. (IX. 9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint 

megváltoztatja: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán Zsitva Tibort, mint az Együtt – a Korszakváltók Pártja 
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jelölő szervezet képviselő-jelöltjét Budapest főváros II. kerület 02. számú egyéni 

választókerületében nyilvántartásba veszi. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

Zsitva Tibor a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán az Együtt – a Korszakváltók Pártja jelölő szervezet egyéni 

képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros II. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A szükséges iratokat, 

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 172/2014. (IX. 9.) számú határozatával visszautasította a nevezett képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét.  

 

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy az ajánlásokat a Helyi Választási 

Iroda munkatársai ellenőrizték, annak eredményéről tájékoztatták a HVB-t. 

 

A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem nem felel meg a törvényi 

feltételeknek, a jelöltséghez szükséges ajánlások száma nem éri el az 53 darabot. Ezért a HVB 

visszautasította nevezett Budapest Főváros II. kerület 02. számú egyéni választókerületében 

történő nyilvántartásba vételét. 

 

A HVB elsőfokú határozata ellen az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviselője (a 

továbbiakban: beadványozó) a törvényes határidőn belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi 

Választási Bizottsághoz. 

 

Fellebbezésében a HVB által érvénytelennek minősített ajánlások tételes felülvizsgálatát, 

majd annak alapján a HVB által hozott határozat megváltoztatását és a jelölt nyilvántartásba 

vételét kérte. 

 

Kérelme indokolásaként előadta, hogy a HVB határozata sérti a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 126. §-át és 307/G. § (2) bekezdését, 

valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény 9. § (1) bekezdését. Hivatkozik továbbá a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. NVB 

számú iránymutatására, valamint a Kúria Kvk.III.37.327/2014/5. számú határozatára.  

 

mailto:FVB@budapest.hu
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A fellebbezés az alábbiak miatt alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az 

azt megelőző eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 125. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 

 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 

122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg 

kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az 

érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A 125. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga 

megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök 

és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. 

 

Az ajánlás érvényességéről a Ve 126. §-a a következők szerint rendelkezik: 

 

 „126. § Az ajánlás érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.” 

 

A Nemzeti Választási Bizottság beadványozó által is hivatkozott 5/2014. NVB számú 

iránymutatása kifejti, hogy az ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi 

követelményének érvényre juttatása mellett a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott 

ajánlásban megnyilvánuló választópolgári akarat tiszteletben tartása érdekében érvényesnek 

kell elfogadni azokat az ajánlásokat, amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek, a 

választópolgár az ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette és az alapján a választópolgár 

egyértelműen beazonosítható, de ajánlása adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés 

tapasztalható az ajánlóíven a központi névjegyzék adataihoz képest.  

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

Az FVB megvizsgálta a HVI által érvénytelennek minősített valamennyi ajánlást. Az FVB a 

kifogásolt 16 ajánlás közül 3 ajánlást érvényesnek talált. Az FVB megállapította, hogy ezen 

ajánlások adataiban észlelhető eltérés csekély mértékű, az adatok alapján a választópolgár 

egyértelműen beazonosítható. 

 

A Kúria Kvk.III.37.327/2014/5. számú határozata szerint : „Nem követelhető meg a 

bizonyíték a kérelmezőtől akkor, ha a határozat tartalmazza ugyan, hogy a rögzített 

ajánlásokból mennyi volt érvénytelen, de az indokolásból nem állapíthatóak meg az 

érvénytelenség okai.” 

 

Az FVB által érvénytelennek minősített 13 ajánlás elutasításának okai a következők:  
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- a 17707G0001 számú ajánlóív 2. sorában nem szerepel csak irányítószám és a 

település nevének kezdőbetűje („B”), 

- a 17707G0004 számú ajánlóív 4. és 5. sorában szereplő választópolgár nem 

rendelkezik lakcímmel az érintett egyéni választókerületben, 

- a 17707G0005 számú ajánlóív 1. és 2. sorában szereplő választópolgár nem 

rendelkezik lakcímmel az érintett egyéni választókerületben, 

- a 17707G0005 számú ajánlóív 6. sorában tévesen szerepel a választópolgár anyja 

neve, 

- a 17707G0006 számú ajánlóív 2. és 4. sorában szereplő választópolgár nem 

rendelkezik lakcímmel az érintett egyéni választókerületben, 

- a 17707G0008 számú ajánlóív 1. sorában tévesen szerepel a választópolgár családi 

neve, 

- a 17707G0008 számú ajánlóív 4. sorában tévesen szerepel a választópolgár családi 

neve, 

- a 17707G0008 számú ajánlóív 8. sorában tévesen szerepel a választópolgár személyi 

azonosítója, 

- a 17707G0010 számú ajánlóív 1. sorában tévesen szerepel a választópolgár családi 

neve, 

- a 17707G0010 számú ajánlóív 5. sorában nem szerepel a választópolgár személyi 

azonosítója, aláírása és lakcíme. 

 

A Budapest Fővárosi II. kerületi Helyi Választási Iroda vezetőjének 2014. augusztus 18-án 

kelt hirdetménye szerint Budapest II. kerület 02. egyéni választókerületében a jelölt állításhoz 

szükséges érvényes ajánlások száma 53. 

 

Az FVB megállapította, hogy a három ajánlás érvényesnek való elfogadásával a 

nyilvántartásba vétel kezdeményezése során leadott érvényes ajánlások száma 51-ről 54-re 

emelkedett, amely meghaladja a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget. 

 

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése megfelel a törvényes 

feltételeknek, a Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – 

hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 125-126. §-án, 132. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

25. Napirend  

 

EGYÜTT - a Korszakváltók Pártja fellebbezése a II. Kerület HVB 173/2014. (IX.9.) 

határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 
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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

88/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviselője által a Budapest Főváros II. kerület Helyi 

Választási Bizottság 173/2014. (IX. 9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

Nagy Noémi Anna a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán az Együtt – a Korszakváltók Pártja jelölő szervezet egyéni 

képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros II. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A szükséges iratokat, 

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 173/2014. (IX. 9.) számú határozatával visszautasította a nevezett képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy az ajánlásokat a Helyi Választási 

Iroda munkatársai ellenőrizték, annak eredményéről tájékoztatták a HVB-t. 

 

A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem nem felel meg a törvényi 

feltételeknek, a jelöltséghez szükséges ajánlások száma nem éri el az 51 darabot. Ezért a HVB 

visszautasította nevezett Budapest Főváros II. kerület 03. számú egyéni választókerületében 

történő nyilvántartásba vételét. 

 

A HVB elsőfokú határozata ellen az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviselője (a 

továbbiakban: beadványozó) a törvényes határidőn belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi 

Választási Bizottsághoz. 
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Fellebbezésében a HVB által érvénytelennek minősített ajánlások tételes felülvizsgálatát, 

majd annak alapján a HVB által hozott határozat megváltoztatását és a jelölt nyilvántartásba 

vételét kérte. 

 

Kérelme indokolásaként előadta, hogy a HVB határozata sérti a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 126. §-át és 307/G. § (2) bekezdését, 

valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény 9. § (1) bekezdését. Hivatkozik továbbá a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. NVB 

számú iránymutatására, valamint a Kúria Kvk.III.37.327/2014/5. számú határozatára.  

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az 

azt megelőző eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 125. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 

 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 

122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg 

kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az 

érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A 125. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga 

megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök 

és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. 

 

Az ajánlás érvényességéről a Ve 126. §-a a következők szerint rendelkezik: 

 

„126. § Az ajánlás érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.” 

 

A Nemzeti Választási Bizottság beadványozó által is hivatkozott 5/2014. NVB számú 

iránymutatása kifejti, hogy az ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi 

követelményének érvényre juttatása mellett a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott 

ajánlásban megnyilvánuló választópolgári akarat tiszteletben tartása érdekében érvényesnek 

kell elfogadni azokat az ajánlásokat, amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek, a 

választópolgár az ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette és az alapján a választópolgár 

egyértelműen beazonosítható, de ajánlása adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés 

tapasztalható az ajánlóíven a központi névjegyzék adataihoz képest.  

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

Az FVB megvizsgálta a HVI által érvénytelennek minősített valamennyi ajánlást. Az FVB a 

kifogásolt 17 ajánlás közül 1 ajánlást érvényesnek talált. Az FVB megállapította, hogy ezen 
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ajánlás adataiban észlelhető eltérés csekély mértékű, az adatok alapján a választópolgár 

egyértelműen beazonosítható. 

 

A Kúria Kvk.III.37.327/2014/5. számú határozata szerint : „Nem követelhető meg a 

bizonyíték a kérelmezőtől akkor, ha a határozat tartalmazza ugyan, hogy a rögzített 

ajánlásokból mennyi volt érvénytelen, de az indokolásból nem állapíthatóak meg az 

érvénytelenség okai.” 

 

Az FVB által érvénytelennek minősített 16 ajánlás elutasításának okai a következők:  

 

- a 17752C0001 számú ajánlóív 1. sorában tévesen szerepel a választópolgár anyja 

neve, 

- a 17752C0002 számú ajánlóív 4. sorában tévesen szerepel a választópolgár személyi 

azonosítója, 

- a 17752C0002 számú ajánlóív 6. sorában szereplő választópolgár nem szerepel a 

központi névjegyzéken, 

- a 17752C0002 számú ajánlóív 7. sorában tévesen szerepel a választópolgár utóneve, 

- a 17752C0003 számú ajánlóív 3. sorában szereplő választópolgár nem rendelkezik 

lakcímmel az érintett egyéni választókerületben, 

- a 17752C0003 számú ajánlóív 4. sorában tévesen szerepel a választópolgár személyi 

azonosítója, 

- a 17752C0003 számú ajánlóív 6. és 7. sorában tévesen szerepel a választópolgár anyja 

neve, 

- a 17752C0005 számú ajánlóív 3. sorában , valamint a 17752C0006 számú ajánlóív 2., 

3. és 4. sorában szereplő választópolgár nem rendelkezik lakcímmel az érintett egyéni 

választókerületben, 

- a 17752C0008 számú ajánlóív 2. sorában tévesen szerepel a választópolgár neve, 

- a 17752C0010 számú ajánlóív 2. sorában szereplő választópolgár nem rendelkezik 

lakcímmel az érintett egyéni választókerületben, 

- többszörös ajánlás: a 17752C0001 számú ajánlóív 7. sorában szereplő választópolgár 

azonos a 17752C0006 számú ajánlóív 6. sorában szereplő választópolgárral (ezért az 

egyik ajánlása érvénytelen), 

- többszörös ajánlás: a 17752C0005 számú ajánlóív 1. sorában szereplő választópolgár 

azonos a 17752C0006 számú ajánlóív 5. sorában szereplő választópolgárral (ezért az 

egyik ajánlása érvénytelen). 

 

A Budapest Fővárosi II. kerületi Helyi Választási Iroda vezetőjének 2014. augusztus 18-án 

kelt hirdetménye szerint Budapest II. kerület 03. egyéni választókerületében a jelölt állításhoz 

szükséges érvényes ajánlások száma 51. 

 

Az FVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése során leadott érvényes 

ajánlások száma 50, amely nem éri el a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget. 

 

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése nem felel meg a törvényes 

feltételeknek, a Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – 

hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 125-126. §-án, 132. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 
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bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

26. Napirend  

 

EGYÜTT - a Korszakváltók Pártja fellebbezése a II. Kerület HVB 177/2014. (IX.9.) 

határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók:: 

Dr. Temesi István 

Dr. Szalay Tamás: 

Dr. Orosz Mária 

Dr. Horváth Máté: 

Dr. Vértesy László 

Sárádi Kálmánné dr. Főjegyző: 

 

Dr. Temesi István elnök szót ad az ülésen megjelent képviselő-jelöltnek: 

Kovács András László jelölt 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

89/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviselője által a Budapest Főváros II. kerület Helyi 

Választási Bizottság 177/2014. (IX. 9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában 3 igen, 2 nem szavazattal, meghozta a következő 

 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint 

megváltoztatja: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán Kovács András Lászlót, mint az Együtt – a Korszakváltók 

Pártja jelölő szervezet képviselő-jelöltjét Budapest főváros II. kerület 07. számú egyéni 

választókerületében nyilvántartásba veszi. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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 
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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. 

 

Indokolás 

 

Kovács András László a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán az Együtt – a Korszakváltók Pártja jelölő szervezet egyéni 

képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros II. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A szükséges iratokat, 

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 177/2014. (IX. 9.) számú határozatával visszautasította a nevezett képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét.  

 

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy az ajánlásokat a Helyi Választási 

Iroda munkatársai ellenőrizték, annak eredményéről tájékoztatták a HVB-t. 

 

A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem nem felel meg a törvényi 

feltételeknek, a jelöltséghez szükséges ajánlások száma nem éri el az 56 darabot. Ezért a HVB 

visszautasította nevezett Budapest Főváros II. kerület 07. számú egyéni választókerületében 

történő nyilvántartásba vételét. 

 

A HVB elsőfokú határozata ellen az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviselője (a 

továbbiakban: beadványozó) a törvényes határidőn belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi 

Választási Bizottsághoz. 

 

Fellebbezésében a HVB által érvénytelennek minősített ajánlások tételes felülvizsgálatát, 

majd annak alapján a HVB által hozott határozat megváltoztatását és a jelölt nyilvántartásba 

vételét kérte. 

 

Kérelme indokolásaként előadta, hogy a HVB határozata sérti a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 126. §-át és 307/G. § (2) bekezdését, 

valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény 9. § (1) bekezdését. Hivatkozik továbbá a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. NVB 

számú iránymutatására, valamint a Kúria Kvk.III.37.327/2014/5. számú határozatára.  

 

A fellebbezés az alábbiak miatt alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az 

azt megelőző eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 125. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 

 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 

122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg 

kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az 

érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 
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A 125. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga 

megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök 

és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. 

 

 

Az ajánlás érvényességéről a Ve 126. §-a a következők szerint rendelkezik: 

 

„126. § Az ajánlás érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.” 

 

A Nemzeti Választási Bizottság beadványozó által is hivatkozott 5/2014. NVB számú 

iránymutatása kifejti, hogy az ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi 

követelményének érvényre juttatása mellett a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott 

ajánlásban megnyilvánuló választópolgári akarat tiszteletben tartása érdekében érvényesnek 

kell elfogadni azokat az ajánlásokat, amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek, a 

választópolgár az ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette és az alapján a választópolgár 

egyértelműen beazonosítható, de ajánlása adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés 

tapasztalható az ajánlóíven a központi névjegyzék adataihoz képest.  

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

Az FVB megállapította, hogy a jelölt 68 db ajánlást adott le. 

 

Az FVB megvizsgálta a HVI által érvénytelennek minősített valamennyi ajánlást. Az FVB a 

kifogásolt 17 ajánlás közül 5 ajánlást érvényesnek talált. Az FVB megállapította, hogy ezen 

ajánlások adataiban észlelhető eltérés csekély mértékű, az adatok alapján a választópolgár 

egyértelműen beazonosítható. 

 

A Kúria Kvk.III.37.327/2014/5. számú határozata szerint : „Nem követelhető meg a 

bizonyíték a kérelmezőtől akkor, ha a határozat tartalmazza ugyan, hogy a rögzített 

ajánlásokból mennyi volt érvénytelen, de az indokolásból nem állapíthatóak meg az 

érvénytelenség okai.” 

 

Az FVB által érvénytelennek minősített 12 ajánlás elutasításának okai a következők:  

 

- a 17829I0001 számú ajánlóív 8. sorában tévesen szerepel a választópolgár anyja neve, 

- a 17829I0004 számú ajánlóív 1. és 3. sorában tévesen szerepel a választópolgár anyja 

neve, 

- a 17829I0005 számú ajánlóív 4., 5., 6. és 7. sorában szereplő választópolgár nem 

rendelkezik lakcímmel az érintett egyéni választókerületben, 

- a 17829I0006 számú ajánlóív 1. és 4. sorában tévesen szerepel a választópolgár 

személyi azonosítója, 

- a 17829I0008 számú ajánlóív 8. sorában tévesen szerepel a választópolgár személyi 

azonosítója, 
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- a 17829I0009 számú ajánlóív 4. sorában szereplő választópolgár nem rendelkezik 

lakcímmel az érintett egyéni választókerületben, 

- a 17829I0009 számú ajánlóív 6. sorában tévesen szerepel a választópolgár neve. 

 

A Budapest Fővárosi II. kerületi Helyi Választási Iroda vezetőjének 2014. augusztus 18-án 

kelt hirdetménye szerint Budapest II. kerület 07. egyéni választókerületében a jelölt állításhoz 

szükséges érvényes ajánlások száma 56. 

 

Az FVB megállapította, hogy az öt ajánlás érvényesnek való elfogadásával a nyilvántartásba 

vétel kezdeményezése során leadott érvényes ajánlások száma 56-ra emelkedett, amely 

egyenlő a jelölt állításhoz szükséges mennyiséggel. 

 

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése megfelel a törvényes 

feltételeknek, a Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – 

hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 125-126. §-án, 132. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

Különvélemény: 

Dr. Szalay Tamás: Álláspontom szerint a meghozott határozat több ponton jogsértő. Egyrészt 

sérül a Ve. 43. § (3) bekezdése, mely szerint a bizottság a kérelmező részére biztosíthatja a 

szóbeli nyilatkozattétel lehetőség. Itt pedig nem erről volt szó, nem a kérelmező nyilatkozott. 

Ezzel az erővel bárki, aki megjelenik a bizottság ülésén, szót kaphat. Másrészt az 

ajánlásellenőrzés körében szigorú követelmények vannak – ennek a konkrét ajánlás nem felel 

meg. Az NVB iránymutatásából az derül ki, hogy a központi névjegyzék és az ajánlás közti 

kis mértékű eltérések köre taxatív – abba ez a konkrét ajánlás nem fér bele. Nem lazíthatjuk 

tovább az NVB iránymutatásában foglaltakat. 

Összefoglalva: meggyőződésem szerint az eljárás és a döntés is jogsértő, ezért nem 

támogattam. 

Dr. Horváth Máté: csatlakozik. 

 

27. Napirend  

 

EGYÜTT - a Korszakváltók Pártja fellebbezése a II. Kerület HVB 178/2014. (IX.9.) 

határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

90/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 
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az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviselője által a Budapest Főváros II. kerület Helyi 

Választási Bizottság 178/2014. (IX. 9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

Dr. Hajdu Nóra a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán az Együtt – a Korszakváltók Pártja jelölő szervezet egyéni 

képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros II. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A szükséges iratokat, 

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 178/2014. (IX. 9.) számú határozatával visszautasította a nevezett képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy az ajánlásokat a Helyi Választási 

Iroda munkatársai ellenőrizték, annak eredményéről tájékoztatták a HVB-t. 

 

A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem nem felel meg a törvényi 

feltételeknek, a jelöltséghez szükséges ajánlások száma nem éri el az 53 darabot. Ezért a HVB 

visszautasította nevezett Budapest Főváros II. kerület 08. számú egyéni választókerületében 

történő nyilvántartásba vételét. 

 

A HVB elsőfokú határozata ellen az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviselője (a 

továbbiakban: beadványozó) a törvényes határidőn belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi 

Választási Bizottsághoz. 

 

Fellebbezésében a HVB által érvénytelennek minősített ajánlások tételes felülvizsgálatát, 

majd annak alapján a HVB által hozott határozat megváltoztatását és a jelölt nyilvántartásba 

vételét kérte. 

 

Kérelme indokolásaként előadta, hogy a HVB határozata sérti a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 126. §-át és 307/G. § (2) bekezdését, 

valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
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törvény 9. § (1) bekezdését. Hivatkozik továbbá a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. NVB 

számú iránymutatására, valamint a Kúria Kvk.III.37.327/2014/5. számú határozatára.  

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az 

azt megelőző eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 125. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 

 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 

122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg 

kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az 

érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A 125. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga 

megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök 

és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. 

 

Az ajánlás érvényességéről a Ve 126. §-a a következők szerint rendelkezik: 

 

„126. § Az ajánlás érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.” 

 

A Nemzeti Választási Bizottság beadványozó által is hivatkozott 5/2014. NVB számú 

iránymutatása kifejti, hogy az ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi 

követelményének érvényre juttatása mellett a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott 

ajánlásban megnyilvánuló választópolgári akarat tiszteletben tartása érdekében érvényesnek 

kell elfogadni azokat az ajánlásokat, amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek, a 

választópolgár az ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette és az alapján a választópolgár 

egyértelműen beazonosítható, de ajánlása adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés 

tapasztalható az ajánlóíven a központi névjegyzék adataihoz képest.  

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

Az FVB megvizsgálta a HVI által érvénytelennek minősített valamennyi ajánlást. Az FVB a 

kifogásolt 19 ajánlás közül 1 ajánlást érvényesnek talált. Az FVB megállapította, hogy ezen 

ajánlás adataiban észlelhető eltérés csekély mértékű, az adatok alapján a választópolgár 

egyértelműen beazonosítható. 

 

A Kúria Kvk.III.37.327/2014/5. számú határozata szerint : „Nem követelhető meg a 

bizonyíték a kérelmezőtől akkor, ha a határozat tartalmazza ugyan, hogy a rögzített 

ajánlásokból mennyi volt érvénytelen, de az indokolásból nem állapíthatóak meg az 

érvénytelenség okai.” 
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Az FVB által érvénytelennek minősített 18 ajánlás elutasításának okai a következők:  

 

- a 27248G0001 számú ajánlóív 6. sorában tévesen szerepel a választópolgár családi 

neve, 

- a 27248G0002 számú ajánlóív 2. és 3. sorában szereplő választópolgár nem 

rendelkezik lakcímmel az érintett egyéni választókerületben, 

- a 27248G0003 számú ajánlóív 5. sorában tévesen szerepel a választópolgár anyja 

neve, 

- a 27248G0004 számú ajánlóív 2. sorában tévesen szerepel a választópolgár személyi 

azonosítója, 

- a 27248G0004 számú ajánlóív 6. sorában tévesen szerepel a választópolgár anyja 

neve, 

- a 27248G0006 számú ajánlóív 1. sorában tévesen szerepel a választópolgár anyja 

neve, 

- a 27248G0006 számú ajánlóív 7. és 8. sorában tévesen szerepel a választópolgár 

személyi azonosítója, 

- a 27248G0007 számú ajánlóív 1., 2. és 3. sorában szereplő választópolgár nem 

rendelkezik lakcímmel az érintett egyéni választókerületben, 

- a 27248G0007 számú ajánlóív 4. sorában tévesen szerepel a választópolgár személyi 

azonosítója, 

- a 27248G0008 számú ajánlóív 1. sorában szereplő választópolgár nem rendelkezik 

lakcímmel az érintett egyéni választókerületben, 

- a 27248G0010 számú ajánlóív 2., 3. és 4. sorában szereplő választópolgár nem 

rendelkezik lakcímmel az érintett egyéni választókerületben, 

- a 27248G0010 számú ajánlóív 6. sorában tévesen szerepel a választópolgár személyi 

azonosítója. 

 

A Budapest Fővárosi II. kerületi Helyi Választási Iroda vezetőjének 2014. augusztus 18-án 

kelt hirdetménye szerint Budapest II. kerület 08. egyéni választókerületében a jelölt állításhoz 

szükséges érvényes ajánlások száma 53. 

 

Az FVB megállapította, hogy az egy ajánlás érvényesnek való elfogadásával a nyilvántartásba 

vétel kezdeményezése során leadott érvényes ajánlások száma 51-ről 52-re emelkedett, amely 

nem éri el a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget. 

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése nem felel meg a törvényes 

feltételeknek, a Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – 

hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 125-126. §-án, 132. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

28. Napirend  

 

EGYÜTT - a Korszakváltók Pártja fellebbezése a II. Kerület HVB 184/2014. (IX.9.) 

határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 
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Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

91/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviselője által a Budapest Főváros II. kerület Helyi 

Választási Bizottság 184/2014. (IX. 9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint 

megváltoztatja: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán Hradszky Zoltánt, mint az Együtt – a Korszakváltók Pártja 

jelölő szervezet képviselő-jelöltjét Budapest főváros II. kerület 14. számú egyéni 

választókerületében nyilvántartásba veszi. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

Hradszky Zoltán a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán az Együtt – a Korszakváltók Pártja jelölő szervezet egyéni 

képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros II. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A szükséges iratokat, 

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 184/2014. (IX. 9.) számú határozatával visszautasította a nevezett képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy az ajánlásokat a Helyi Választási 

Iroda munkatársai ellenőrizték, annak eredményéről tájékoztatták a HVB-t. 
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A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem nem felel meg a törvényi 

feltételeknek, a jelöltséghez szükséges ajánlások száma nem éri el a 47 darabot. Ezért a HVB 

visszautasította nevezett Budapest Főváros II. kerület 14. számú egyéni választókerületében 

történő nyilvántartásba vételét. 

 

A HVB elsőfokú határozata ellen az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviselője (a 

továbbiakban: beadványozó) a törvényes határidőn belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi 

Választási Bizottsághoz. 

 

Fellebbezésében a HVB által érvénytelennek minősített ajánlások tételes felülvizsgálatát, 

majd annak alapján a HVB által hozott határozat megváltoztatását és a jelölt nyilvántartásba 

vételét kérte. 

 

Kérelme indokolásaként előadta, hogy a HVB határozata sérti a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 126. §-át és 307/G. § (2) bekezdését, 

valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény 9. § (1) bekezdését. Hivatkozik továbbá a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. NVB 

számú iránymutatására, valamint a Kúria Kvk.III.37.327/2014/5. számú határozatára.  

 

A fellebbezés az alábbiak miatt alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az 

azt megelőző eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 125. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 

 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 

122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg 

kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az 

érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A 125. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga 

megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök 

és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. 

 

Az ajánlás érvényességéről a Ve 126. §-a a következők szerint rendelkezik: 

 

 „126. § Az ajánlás érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.” 

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság beadványozó által is hivatkozott 5/2014. NVB számú 

iránymutatása kifejti, hogy az ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi 

követelményének érvényre juttatása mellett a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott 

ajánlásban megnyilvánuló választópolgári akarat tiszteletben tartása érdekében érvényesnek 

kell elfogadni azokat az ajánlásokat, amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek, a 

választópolgár az ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette és az alapján a választópolgár 
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egyértelműen beazonosítható, de ajánlása adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés 

tapasztalható az ajánlóíven a központi névjegyzék adataihoz képest.  

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

Az FVB megvizsgálta a HVI által érvénytelennek minősített valamennyi ajánlást. Az FVB a 

kifogásolt tizenhét ajánlás közül öt ajánlást érvényesnek talált. Az FVB megállapította, hogy 

ezen ajánlások adataiban észlelhető eltérés csekély mértékű, az adatok alapján a 

választópolgár egyértelműen beazonosítható. 

 

A Kúria Kvk.III.37.327/2014/5. számú határozata szerint : „Nem követelhető meg a 

bizonyíték a kérelmezőtől akkor, ha a határozat tartalmazza ugyan, hogy a rögzített 

ajánlásokból mennyi volt érvénytelen, de az indokolásból nem állapíthatóak meg az 

érvénytelenség okai.” 

 

Az FVB által érvénytelennek minősített 12 ajánlás elutasításának okai a következők:  

 

- a 17934F0002 számú ajánlóív 1. és 3. sorában tévesen szerepel a választópolgár anyja 

neve, 

- a 17934F0003 számú ajánlóív 4. és 5. sorában feltüntetett választópolgárok nem 

rendelkeznek az adott választókerületben lakcímmel, 

- a 17934F0003 számú ajánlóív 8. sorában tévesen szerepel a választópolgár anyja neve 

- a 17934F0004 számú ajánlóív 3. és 4. sorában tévesen szerepel a választópolgár 

lakcíme, 

- a 17934F0004 számú ajánlóív 5. és 6. sorában feltüntetett választópolgárok nem 

rendelkeznek az adott választókerületben lakcímmel, 

- a 17934F0004 számú ajánlóív 7. sorában tévesen szerepel a választópolgár személyi 

azonosítója, 

- a 17934F0006 számú ajánlóív 1. sorában tévesen szerepel a választópolgár anyja neve, 

- a 17934F0006 számú ajánlóív 4. sorában feltüntetett választópolgár nem rendelkezik 

az adott választókerületben lakcímmel. 

 

A Budapest Fővárosi II. kerületi Helyi Választási Iroda vezetőjének 2014. augusztus 18-án 

kelt hirdetménye szerint Budapest II. kerület 14. egyéni választókerületében a jelölt állításhoz 

szükséges érvényes ajánlások száma 47. 

 

Az FVB megállapította, hogy az öt ajánlás érvényesnek való elfogadásával a nyilvántartásba 

vétel kezdeményezése során leadott érvényes ajánlások száma 43-ról 48-ra emelkedett, amely 

meghaladja a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget. 

 

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése megfelel a törvényes 

feltételeknek, a Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – 

hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 125-126. §-án, 132. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 
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29. Napirend  

 

K. P. fellebbezése a XVIII. kerületi HVB 159/2014. (IX.08.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

92/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 
 

a K. P. által a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi 

Választási Bizottság 159/2014. (IX. 8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában,  négy  igen egy nem   szavazattal,   a következő határozatot 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 

bírósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottság 

159/2014. (IX. 8.) számú elsőfokú határozata ellen K. P. a törvényes határidőn belül 

fellebbezést nyújtott be.  

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy az elsőfokú határozat rendelkező része a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 218. § (2) bekezdés a) és b) 

pontjai alapján jogszabálysértést állapított meg és eltiltotta az MSZP-DK-EGYÜTT-PM-

MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK jelölő szervezeteket a további jogsértéstől. A határozat 

indokolásában kifejtésre került, hogy 2014. szeptember 6-án Kiss Róbert (a helyi választási 

bizottsághoz kifogást benyújtója) a postaládájában bedobva talált 1 db az MSZP-DK-

EGYÜTT-PM-MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK színeiben induló K. P. nevére szóló 

01898F003 sorszámmal ellátott ajánlási ívet, mely fénymásolat volt. K. P. a fellebbezésében 

előadta, hogy határidőben, 2014. szeptember 3-án leadta a Helyi Választási Bizottságnak a 

részére kiadott valamennyi, így a 01898F003 sorszámmal ellátott ajánlási ívet is. Ezt az 
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ajánlóívek leadásáról szóló átadás-átvételi jegyzőkönyv benyújtásával igazolta is. Erre 

tekintettel kérte az elsőfokú határozat megváltoztatását.  

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (3)  

bekezdése tartalmazza, hogy a fellebbezésnek milyen adatokat kell tartalmaznia.  E 

jogszabályi hely (3) bekezdés c) pontjának előírása szerint ilyen adat a kérelem benyújtójának 

személyi azonosítója. A fellebbezésben azonban ezen adat helyett a személyazonosító 

igazolvány okmányazonosítója szerepel. A Ve. 231. § (1) bekezdése szerint a fellebbezést 

érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében 

foglaltakat.  

 

Minderre tekintettel a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 223.§-án, a  224. §-án, a 228.§-án, a 231.§-án, a 232. §-

án, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 

223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) 

bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.  

 

 

30. Napirend  

 

D. M. fellebbezése a X. kerületi HVB 89/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen  

 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

93/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a D. M. által a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság 89/2014. 

(IX. 8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő 

 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet 
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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. 

 

Indokolás 

 

D. M. (a továbbiakban: fellebbező), mint a Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület 

jelöltje a 2014. szeptember 4-én benyújtott kérelmében a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2014. évi választásán Budapest Főváros X. kerületében a lengyel nemzetiség 

egyéni képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kérte. 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a  

89/2014. (IX. 8.) számú határozatával a fellebbező kérelmét elutasította.  

 

A HVB megállapította, hogy a fellebbező nyilvántartásba vétel iránti kérelme a 

jogszabályokban támasztott követelményeknek nem felel meg, mert a benyújtott ajánlóívről 

hiányzik az aláírásgyűjtő polgár neve és aláírása.  

 

A határozat ellen a fellebbező a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben 

kérte az ajánlóív érvényességének megállapítását, valamint a HVB döntésének 

megváltoztatását. A fellebbező a beadványának méltányos elbírálását kérte. 

 

A fellebbező előadta, hogy a Helyi Választási Irodában az adatok ellenőrzése megtörtént, az 

ajánlásokat megfelelőnek találták, a szükséges ajánlásokat megszerezte. A fellebbező 

álláspontja szerint az, hogy az ajánlóívek benyújtásakor nem vette észre az ívek alján az 

ajánlást gyűjtő nevének és aláírásának hiányát, nem lényegi, hanem csupán alaki hiba, amely 

a beadási határidőn belül orvosolható lett volna. Erre azonban nem volt módja, mivel a HVB 

határozatát (elektronikus levél formájában) a határidő lejárta után, 2014. szeptember 8-án 21 

óra 20 perckor kapta meg, így hiánypótlásra már nem volt lehetősége. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. § (6) 

bekezdése szerint az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 

A Ve. 126. § c) pontja alapján az ajánlás érvényes, ha az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt 

követelményeknek. 

A Ve. 123. § (4) bekezdése szerint érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok 

megsértésével gyűjtöttek. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező által benyújtott ajánlóíven az 

aláírást gyűjtő polgár neve és aláírása nem szerepel. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.  alapján az ajánlásra vonatkozó bármely 

szabály megsértése esetén az ajánlást érvénytelennek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy 

alaki vagy tartalmi hibáról van-e szó. A Ve. szabályai az érvénytelenség megállapítása 

tekintetében a Fővárosi Választási Bizottság számára nem adnak mérlegelési lehetőséget. 
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A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a fellebbező 2014. szeptember 4-én 

nyújtotta be a HVB-hez a lengyel nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmét. A kérelem elbírálására a törvényes határidőn belül, azaz 

2014. szeptember 8-án sor került, a határozatot a döntés napján elektronikus úton közölték a 

fellebbezővel.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. § (6) bekezdésén, 123. § (4) bekezdésén, 126. § c) pontján, 132. §-án, 

231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-

án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) 

bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb 

Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

31. Napirend  

 

D. S. fellebbezése a X. kerületi HVB 90/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

94/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a D. S. M. által a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság 

90/2014. (IX. 8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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 

mailto:FVB@budapest.hu


2014. 09.12. 

 

68 

másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi 

illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog 

illeti meg. 

 

Indokolás 

 

D. S. M. (a továbbiakban: fellebbező), mint a Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület 

jelöltje a 2014. szeptember 4-én benyújtott kérelmében a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2014. évi választásán Budapest Főváros X. kerületében a lengyel nemzetiség 

egyéni képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kérte. 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a  

90/2014. (IX. 8.) számú határozatával a fellebbező kérelmét elutasította.  

 

A HVB megállapította, hogy a fellebbező nyilvántartásba vétel iránti kérelme a 

jogszabályokban támasztott követelményeknek nem felel meg, mert a benyújtott ajánlóívről 

hiányzik az aláírásgyűjtő polgár neve és aláírása.  

 

A határozat ellen a fellebbező a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben 

kérte az ajánlóív érvényességének megállapítását, valamint a HVB döntésének 

megváltoztatását. A fellebbező a beadványának méltányos elbírálását kérte. 

A fellebbező előadta, hogy a Helyi Választási Irodában az adatok ellenőrzése megtörtént, az 

ajánlásokat megfelelőnek találták, a szükséges ajánlásokat megszerezte. A fellebbező 

álláspontja szerint az, hogy az ajánlóívek benyújtásakor nem vette észre az ívek alján az 

ajánlást gyűjtő nevének és aláírásának hiányát, nem lényegi, hanem csupán alaki hiba, amely 

a beadási határidőn belül orvosolható lett volna. Erre azonban nem volt módja, mivel a HVB 

határozatát (elektronikus levél formájában) a határidő lejárta után, 2014. szeptember 8-án 21 

óra 33 perckor kapta meg, így hiánypótlásra már nem volt lehetősége. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. § (6) 

bekezdése szerint az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 

A Ve. 126. § c) pontja alapján az ajánlás érvényes, ha az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt 

követelményeknek. 

A Ve. 123. § (4) bekezdése szerint érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok 

megsértésével gyűjtöttek. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező által benyújtott ajánlóíven az 

aláírást gyűjtő polgár neve és aláírása nem szerepel. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.  alapján az ajánlásra vonatkozó bármely 

szabály megsértése esetén az ajánlást érvénytelennek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy 

alaki vagy tartalmi hibáról van-e szó. A Ve. szabályai az érvénytelenség megállapítása 

tekintetében a Fővárosi Választási Bizottság számára nem adnak mérlegelési lehetőséget. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a fellebbező 2014. szeptember 4-én 

nyújtotta be a HVB-hez a lengyel nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő 
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nyilvántartásba vétel iránti kérelmét. A kérelem elbírálására a törvényes határidőn belül, azaz 

2014. szeptember 8-án sor került, a határozatot a döntés napján elektronikus úton közölték a 

fellebbezővel.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. § (6) bekezdésén, 123. § (4) bekezdésén, 126. § c) pontján, 132. §-án, 

231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-

án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) 

bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb 

Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

32. Napirend  

 

S. M. M. fellebbezése a X. kerületi HVB 91/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

95/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a S. M. M. által a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság 

91/2014. (IX. 8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

Indokolás 
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S. M. M. (a továbbiakban: fellebbező), mint a Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület 

jelöltje a 2014. szeptember 4-én benyújtott kérelmében a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2014. évi választásán Budapest Főváros X. kerületében a lengyel nemzetiség 

egyéni képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kérte. 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a  

91/2014. (IX. 8.) számú határozatával a fellebbező kérelmét elutasította.  

 

A HVB megállapította, hogy a fellebbező nyilvántartásba vétel iránti kérelme a 

jogszabályokban támasztott követelményeknek nem felel meg, mert a benyújtott ajánlóívről 

hiányzik az aláírásgyűjtő polgár neve és aláírása.  

 

A határozat ellen a fellebbező a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben 

kérte az ajánlóív érvényességének megállapítását, valamint a HVB döntésének 

megváltoztatását. A fellebbező a beadványának méltányos elbírálását kérte. 

A fellebbező előadta, hogy a Helyi Választási Irodában az adatok ellenőrzése megtörtént, az 

ajánlásokat megfelelőnek találták, a szükséges ajánlásokat megszerezte. A fellebbező 

álláspontja szerint az, hogy az ajánlóívek benyújtásakor nem vette észre az ívek alján az 

ajánlást gyűjtő nevének és aláírásának hiányát, nem lényegi, hanem csupán alaki hiba, amely 

a beadási határidőn belül orvosolható lett volna. Erre azonban nem volt módja, mivel a HVB 

határozatát (elektronikus levél formájában) a határidő lejárta után, 2014. szeptember 8-án 21 

óra 37 perckor kapta meg, így hiánypótlásra már nem volt lehetősége. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. § (6) 

bekezdése szerint az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 

A Ve. 126. § c) pontja alapján az ajánlás érvényes, ha az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt 

követelményeknek. 

A Ve. 123. § (4) bekezdése szerint érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok 

megsértésével gyűjtöttek. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező által benyújtott ajánlóíven az 

aláírást gyűjtő polgár neve és aláírása nem szerepel. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.  alapján az ajánlásra vonatkozó bármely 

szabály megsértése esetén az ajánlást érvénytelennek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy 

alaki vagy tartalmi hibáról van-e szó. A Ve. szabályai az érvénytelenség megállapítása 

tekintetében a Fővárosi Választási Bizottság számára nem adnak mérlegelési lehetőséget. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a fellebbező 2014. szeptember 4-én 

nyújtotta be a HVB-hez a lengyel nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmét. A kérelem elbírálására a törvényes határidőn belül, azaz 

2014. szeptember 8-án sor került, a határozatot a döntés napján elektronikus úton közölték a 

fellebbezővel.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 
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A határozat a Ve. 122. § (6) bekezdésén, 123. § (4) bekezdésén, 126. § c) pontján, 132. §-án, 

231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-

án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) 

bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb 

Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

33. Napirend  

 

V. A. fellebbezése a VIII. kerületi HVB 158/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

96/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a Magyar Polgári és Nemzeti Jogvédő Szervezet  képviselője V. A. által a Budapest 

Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 158/2014. (IX. 08.) számú elsőfokú 

határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta 

a következő 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

Indokolás 

 

V. A. (a továbbiakban: beadványozó) 2014. szeptember 8. napján a 2014. október 12. napjára 

kitűzött önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán  

a Magyar Polgári és Nemzeti Jogvédő Szervezet képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba 

vételét kezdeményezte a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a 

továbbiakban: HVB). 
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A HVB a 158/2014. (IX. 08.) számú határozatával visszautasította a nevezett jelöltként való 

nyilvántartásba vételét.  

A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy a 2013.évi XXXVI. törvény a választási 

eljárásról (továbbiakba Ve.) 307/E. §-a alapján a 10. sz. egyéni választókerületben a jelöltek 

állításához szükséges ajánlatok száma 48 db. Az elsőfokú határozat indokolása szerint a 

beadványozó által benyújtott 7 db ajánlóíven szereplő 56 ajánlás ellenőrzése során  a HVB 

megállapította, hogy 45 ajánlás érvényes, 11 ajánlás azonban nem felel meg a Ve. 122. §. és 

126. §-ában foglalt követelményeknek.  

A fenti megállapítás alapján a HVB a beadványozó nyilvántartásba vételi kérelmét 

visszautasította. 

A HVB elsőfokú, mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a beadványozó a törvényes 

határidőn belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

Fellebbezésében előadta, hogy a fenti jelölő szervezet független egyéni választókerületi 

jelöltjeként és polgármester jelöltként is indult, az ajánló íveket 2014. augusztus 27-én 

mindkét jelöléshez átvette, majd ezeket 2014. szeptember 8-án leadta, és a polgármester 

jelöltégtől egyidejűleg visszalépett. A beadványozó előadta, hogy az aláírók a 10. sz. egyéni 

választókerületből jöttek és aláíráskor a lakcímkártyájukat felmutatva erősítették meg 

személyazonosságukat. Ezen okmányok valódiságáról álláspontja szerint nem a jelölt feladata 

meggyőződni, és erre módja sem volt, így kiszolgáltatott helyzetbe került. A lakcímkártyák 

tanúsága szerint az ajánlóívet aláírók a 10. egyéni választókörzet állandó bejelentett lakosai, 

kivéve 3 embert, aki nem lakik a körzetben, illetve egy választópolgár ajánlása lehet 

meglátása szerint érvénytelen, aki 2014. október 20-án tölti be 18. életévét. A többi elutasított 

ajánlás esetében csupán adminisztratív elírások lehetnek. Ezért kéri nyilvántartásba vételét a 

bizottságtól és személyes felszólalási lehetőséget, illetve a hiányzó jelölések utólagos pótlását.   

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A Ve. 125. §-ában foglaltak alapján a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ellenőrzés 

során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt előírások teljesülését, azonosítani kell az ajánló 

választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, és meg kell állapítani, 

hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

A Ve. 127. §-ban foglaltak szerint az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított 

három napon belül kell elvégezni. Nem kell tovább folytatni az ellenőrzést, ha bizonyos, hogy 

az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot. 

A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelöltet- legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A 

Ve. 307/G. §-ában foglaltak szerint az egyéni választókerületi jelöltet a helyi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

Budapest VIII. Kerületi Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) a bejelentett jelölt adatait 

a központi névjegyzékben ellenőrizte és megállapította, hogy a jelölt választójoggal 

rendelkezik, választó és választható. A HVI a becsatolt ajánlóíveken szereplő ajánlásokat 

megvizsgálta és megállapította, hogy a benyújtott 7 db ajánlóíven talált 56 db ajánlásból 

összesen 45 db ajánlás érvényes. 

 

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

A HVB a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az 

érvényesnek talált 45 ajánlás alapján a Ve. 122. § szerint Vajda  Attilát nem vette 

nyilvántartásba egyéni képviselőjelöltként a VIII. kerületi 10. sz. egyéni választókerületben, 

mivel a törvényi feltételek nem teljesültek. 
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A fellebbező nem adott elő olyan indokot, mely alapján az ajánlások újbóli ellenőrzését 

szükséges lenne elvégezni. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen,  a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

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

 

34. Napirend  

A Magyar Munkáspárt fellebbezése a XIV. kerületi HVB 178/2014. (IX. 9.) számú 

határozata ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

97/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 
 

a Magyar Munkáspárt által a Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság 

178/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 

igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

birósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15 -én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

178/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával elutasította Szentpáli Kolos, mint a Magyar 

Munkáspárt képviselőjelöltje  nyilvántartásba vételi kérelmét a 2014. évi helyi önkormányzati 

és polgármesterek általános választásán. 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy a 2013.évi XXXVI. törvény a 

választási eljárásról 307/E. §-a alapján a 06. sz. egyéni választókerületben a jelöltek 

állításához szükséges ajánlások száma 65 db. A HVI a becsatolt ajánlóíveken szereplő 

ajánlásokat megvizsgálta és a benyújtott 11 db ajánlóíven talált 71 ajánlásból csupán 50 

ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma nem érte el a 
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nyilvántartásba vételhez szükséges számot — 65 érvényes ajánlás —, a HVB Szentpáli Kolos 

képviselőjelölt nyilvántartásba vételi kérelmét elutasította. 

 

A határozat ellen a Magyar Munkáspárt nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, 

amelyben kérte új határozat meghozatalát az ajánlások újbóli megszámlálására vonatkozóan. 

A fellebbezés indoklásában azonban Szalai István a Budapest XIV. kerület, 10. számú területi 

egyéni választókerületi jelölt képviselőjelölti listára való felvételét kértek. A fellebbezésben 

szereplő számadatok sem felelnek meg a határozatban foglaltaknak, és a melléklet ajánlóívek 

tanúsága szerint a fellebbező elírhatta a fellebbezésben szereplő nevet és számokat, annak 

második oldalán. A fellebbező a HVI-hez e-mailen megküldött helyesbítésével 2014. 

szeptember 12-én javította technikai hibáját. 

 

A fellebbezés nem alapos. 

A Ve. 125. §-ában foglaltak alapján a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ellenőrzés 

során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt előírások teljesülését, azonosítani kell az ajánló 

választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, és meg kell állapítani, 

hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

A Ve. 127. §-ban foglaltak szerint az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított 

három napon belül kell elvégezni. Nem kell tovább folytatni az ellenőrzést, ha bizonyos, hogy 

az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot. 

A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelöltet- legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A 

Ve. 307/G. §-ában foglaltak szerint az egyéni választókerületi jelöltet a helyi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

Budapest XIV. Kerületi Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) a bejelentett jelölt adatait 

a központi névjegyzékben ellenőrizte és megállapította, hogy a jelölt választójoggal 

rendelkezik, választó és választható. A HVI a becsatolt ajánlóíveken szereplő ajánlásokat 

megvizsgálta és megállapította, hogy a benyújtott 11 db ajánlóíven talált 71 db ajánlásból 

összesen 50 db ajánlás érvényes. 

 

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A HVB a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az 

érvényesnek talált 50 ajánlás alapján a Ve. 122. § szerint Szentpáli Kolost nem vette 

nyilvántartásba egyéni képviselőjelöltként a XIV. kerületi 06.sz. egyéni választókerületben, 

mivel a törvényi feltételek nem teljesültek. 

 

A fellebbező nem adott elő olyan indokot, mely alapján az ajánlások újbóli ellenőrzését 

szükséges lenne elvégezni. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen,  a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

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

 

 

35. Napirend  
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H. Gy. fellebbezése a VII. kerületi HVB 137/2014. (IX. 9.) számú határozata ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólás: 

Dr. Szalay Tamás: 

Dr. Horváth Máté: 

 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

98/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a H. Gy. által a Budapest Főváros VII. Kerületi Helyi Választási Bizottság 137/2014. (IX. 

8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 3 igen szavazattal, 2 

ellenszavazat ellenében meghozta a következő 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

H. Gy. (a továbbiakban: fellebbező) 2014. szeptember 5-én kifogást nyújtott be a Budapest 

Főváros VII. Kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB), melyben leírta, 

hogy 2014. szeptember 4-én 7 óra 30 perckor az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola 

és Gimnázium előtt a kifogáshoz mellékletként csatolt órarendet osztogatták ismeretlenek 

életkorra tekintet nélkül az iskolából kilépő diákoknak. A fellebbező fia is kapott a politikai 

szóróanyagból, de nem tudta eldönteni a kezébe nyomott szórólapról, hogy az fontos-e és 

természetesen hazavitte. Az órarend hátoldalán két jelölő szervezet logója, illetve politikai 

üzenetei találhatóak, így az a fellebbező véleménye szerint a választói akarat befolyásolására 

alkalmas lévén, kampánytevékenységnek minősül. 

 

A fellebbező kifejtette, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, jóhiszemű és 
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rendeltetésszerű joggyakorlás követelményével ellentétes, ha egyébként választójoggal 

jellemzően nem rendelkező gyermekeket célzó kampánytevékenységet folytatnak, mivel az 

iskolából kilépve nem szabad akaratukból találkoznak kampánytevékenységgel, másrészt 

eleve nem irányulhat a kampánytevékenység választójoggal nem rendelkező gyermekek 

véleményének befolyásolására, harmadrészt pedig egyértelműen manipulatív az a 

kampánytevékenység, amely a szülők politikai véleményét a gyermekeik felhasználásával 

akarja befolyásolni. 

 

A fellebbező kérte a HVB-t, hogy állapítsa meg a jogsértést, valamint a jogsértőt a további 

jogsértéstől tiltsa el. 

 

A HVB a 137/2014. (IX. 8.) számú határozatával a kifogást elutasította. A határozat 

indokolása szerint a Ve. 208. § alapján a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a 

választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi 

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

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

A HVB álláspontja szerint az, hogy egy jelölt közterületen, választójoggal nem rendelkező 

gyerekek részére olyan órarendet oszt, amely tartalmazza a jelölt jelölő szervezetének logóját, 

nem sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét. Az, hogy valaki a 

rendeltetésszerű joggyakorlás elvét megsértse az kell, hogy bizonyítható lehessen, hogy 

valamely jogával visszaél és ezzel másoknak joghátrányt okoz. 

 

A HVB határozata ellen a fellebbező fellebbezést nyújtott be, melyben kifejtette, hogy a 

hivatkozott határozat a Ve. 2. § (1) e) pontjába ütközik, ezért jogszabálysértő, ezért kérte, 

hogy a Fővárosi Választási Bizottság a határozatot változtassa meg és a kifogásnak adjon 

helyt. 

 

A fellebbező hivatkozik a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pk.50.001/2014/2. számú végzésére. amely 

rámutatott arra, hogy a jogintézményekkel azok címzettjei csak célhoz és tartalomhoz 

kötötten élhetnek. Csak az a joggyakorlás élvez törvényi védelmet és elismerést, amelyben a 

jogosultság formális előírásain túl annak valódi tartalma is felismerhető.  

 

A fellebbező álláspontja szerint a kampánytevékenység célja és rendeltetése a 

választópolgárok akaratának befolyásolása, a választójog gyakorlásához szükséges 

információk és ismeretek eljuttatása a választópolgárokhoz, ebből következően nem lehet 

rendeltetésszerű az a kampánytevékenység, amelynek címzettjei kifejezetten választójoggal 

nem rendelkező gyermekek. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A Ve. 2. § (1) 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. 141. §-a szerint kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő 

felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat 

befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából. 
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A fellebbező által is hivatkozott, a Fővárosi Ítélőtábla által korábbi ügyben meghozott, 

1.Pk.50.001/2014/2. számú végzés szerint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 

alapelvével összefüggésben az Alkotmánybíróság a 18/2008. (III.12.) AB határozatában már a 

korábban hatályban volt Ve. tekintetében kifejtette, hogy az nem tartalmaz szabályozást arra 

nézve, mely esetekben sérül a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye, nem ad még 

példálózó eligazítást sem a tekintetben, hogy a jognak a rendeltetésével ellentétes célra 

irányuló gyakorlása mikor valósít meg joggal való visszaélést, illetőleg mely esetekben 

tekinthető rendeltetésellenes joggyakorlásnak. A jogalkotó a jogalkalmazóra bízza ennek 

megítélését, a rendeltetésellenes joggyakorlás kritériumai minden esetre általánosan 

alkalmazható jelleggel nem meghatározhatók. A rendeltetésellenes joggyakorlás 

megállapítására akkor kerülhet sor, ha annak valamilyen hátrányos jogkövetkezménye van 

(pl.: mások jogainak korlátozása, csorbítása). Az alapelv változatlanságára tekintettel 

mindezek a jelenleg hatályos Ve. alkalmazása során is irányadók. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság nem látja megalapozottnak a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás alapelve sérelmének megállapítását. Álláspontja szerint a választójoggal nem 

rendelkező gyermekek számára egy oktatási intézmény előtt pártlogóval ellátott órarend 

osztogatása az érintettekre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járt.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 

 

A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, 141. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről 

szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 

62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási 

jogegységi határozatán alapul. 

 

 

36. Napirend  

 

Wtulich Alfréd fellebbezése a X. kerületi HVB 92/2014. (IX. 8.) számú határozata ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

99/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a W. A. által a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság 

92/2014. (IX. 8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
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A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

Indokolás 

 

W. A. (a továbbiakban: fellebbező), mint a Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület 

jelöltje a 2014. szeptember 4-én benyújtott kérelmében a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2014. évi választásán Budapest Főváros X. kerületében a lengyel nemzetiség 

egyéni képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kérte. 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a  

92/2014. (IX. 8.) számú határozatával a fellebbező kérelmét elutasította.  

 

A HVB megállapította, hogy a fellebbező nyilvántartásba vétel iránti kérelme a 

jogszabályokban támasztott követelményeknek nem felel meg, mert a benyújtott ajánlóívről 

hiányzik az aláírásgyűjtő polgár neve és aláírása.  

 

A határozat ellen a fellebbező a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben 

kérte az ajánlóív érvényességének megállapítását, valamint a HVB döntésének 

megváltoztatását. A fellebbező a beadványának méltányos elbírálását kérte. 

 

A fellebbező előadta, hogy a Helyi Választási Irodában az adatok ellenőrzése megtörtént, az 

ajánlásokat megfelelőnek találták, a szükséges ajánlásokat megszerezte. A fellebbező 

álláspontja szerint az, hogy az ajánlóívek benyújtásakor nem vette észre az ívek alján az 

ajánlást gyűjtő nevének és aláírásának hiányát, nem lényegi, hanem csupán alaki hiba, amely 

a beadási határidőn belül orvosolható lett volna. Erre azonban nem volt módja, mivel a HVB 

határozatát (elektronikus levél formájában) a határidő lejárta után, 2014. szeptember 8-án 21 

óra 29 perckor kapta meg, így hiánypótlásra már nem volt lehetősége. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. § (6) 

bekezdése szerint az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 

A Ve. 126. § c) pontja alapján az ajánlás érvényes, ha az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt 

követelményeknek. 

A Ve. 123. § (4) bekezdése szerint érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok 

megsértésével gyűjtöttek. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező által benyújtott ajánlóíven az 

aláírást gyűjtő polgár neve és aláírása nem szerepel. 
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A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.  alapján az ajánlásra vonatkozó bármely 

szabály megsértése esetén az ajánlást érvénytelennek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy 

alaki vagy tartalmi hibáról van-e szó. A Ve. szabályai az érvénytelenség megállapítása 

tekintetében a Fővárosi Választási Bizottság számára nem adnak mérlegelési lehetőséget. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a fellebbező 2014. szeptember 4-én 

nyújtotta be a HVB-hez a lengyel nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmét. A kérelem elbírálására a törvényes határidőn belül, azaz 

2014. szeptember 8-án sor került, a határozatot a döntés napján elektronikus úton közölték a 

fellebbezővel.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. § (6) bekezdésén, 123. § (4) bekezdésén, 126. § c) pontján, 132. §-án, 

231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-

án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) 

bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb 

Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

37. Napirend  

 

A Magyar Munkáspárt fellebbezése a XXI. kerületi HVB 129/2014. (IX. 09.) számú 

határozata ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

100/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 
 

a Magyar Munkáspárt által a Budapest Főváros XXI. kerületi Helyi Választási Bizottság 

129/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, öt 

igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot - az indokolás 

megváltoztatásával - helybenhagyja. 

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 

birósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban 
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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 

A Budapest Főváros XXI. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

129/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával elutasította Sebestyén Béla mint a Magyar 

Munkáspárt képviselőjelöltje nyilvántartásba vételi kérelmét a 2014. évi helyi önkormányzati 

és polgármesterek általános választásán. 

 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy a XXI. Kerületi Választási Iroda 

vezetőjének 2014. augusztus 18-án kelt közleményében foglaltak szerint a 12. sz. egyéni 

választókerületben a jelöltek állításához szükséges ajánlások száma 46 db. A HVI a becsatolt 

ajánlóíveken szereplő ajánlásokat megvizsgálta és a benyújtott 8 db ajánlóíven talált 59 

ajánlásból csupán 44 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma 

nem érte el a nyilvántartásba vételhez szükséges számot — 44 érvényes ajánlás —, a HVB 

Sebestyén Béla képviselőjelölt nyilvántartásba vételi kérelmét elutasította. 

 

A határozat ellen a Magyar Munkáspárt nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, 

amelyben kérte új határozat meghozatalát  az ajánlások újbóli megszámlálására vonatkozóan. 

A fellebbezés nem alapos. 

A Ve. 125. §-ában foglaltak alapján a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ellenőrzés 

során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt előírások teljesülését, azonosítani kell az ajánló 

választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, és meg kell állapítani, 

hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

A Ve. 127. §-ban foglaltak szerint az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított 

három napon belül kell elvégezni. Nem kell tovább folytatni az ellenőrzést, ha bizonyos, hogy 

az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot. 

A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelöltet- legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A 

Ve. 307/G. §-ában foglaltak szerint az egyéni választókerületi jelöltet a helyi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

Budapest XXI. Kerületi Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) a bejelentett jelölt adatait 

a központi névjegyzékben ellenőrizte és megállapította, hogy a jelölt választójoggal 

rendelkezik, választó és választható. A HVI a becsatolt ajánlóíveken szereplő ajánlásokat 

megvizsgálta és megállapította, hogy a benyújtott 8 db ajánlóíven talált 59 db ajánlásból 

összesen 44 db ajánlás érvényes. 

 

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A HVB a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az 

érvényesnek talált 44 ajánlás alapján a Ve. 122. § szerint Sebestyén Bélát nem vette 

nyilvántartásba egyéni képviselőjelöltként  a XXI. kerületi 12 sz. egyéni választókerületben. 

A jelölt nyilvántartásba vételére  azért nem került sor, mert a törvényi feltételeknek nem felelt 

meg. 
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A fellebbező nem adott elő olyan indokot, mely alapján az ajánlások újbóli ellenőrzését 

szükséges lenne elvégezni. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot az indokolás megváltoztatásával 

helybenhagyta.  A sérelmezett határozat indokolásának első bekezdésében a választókerület 

tévesen lett meghatározva, mivel az nem az 05.sz. hanem a 12. számú választókerület, ezért 

azt a Fővárosi Választási Bizottság jelen határozatával kijavította.  

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen,  a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

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

 

 

38. Napirend  

 

A Magyar Munkáspárt fellebbezése a XXI. kerületi HVB 130/2014. (IX. 09.) számú 

határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

101/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 
 

a Magyar Munkáspárt  által a Budapest Főváros XXI. kerületi Helyi Választási Bizottság 

130/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, öt 

igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

birósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15 -én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros XXI. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

130/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával elutasította Pendl Mihályné mint a Magyar 
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Munkáspárt képviselőjelöltje  nyilvántartásba vételi kérelmét a 2014. évi helyi önkormányzati 

és polgármesterek általános választásán. 

 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy a XXI. Kerületi Választási Iroda 

vezetőjének 2014. augusztus 18-án kelt közleményében foglaltak szerint a 10. sz. egyéni 

választókerületben a jelöltek állításához szükséges ajánlások száma 45 db. A HVI a becsatolt 

ajánlóíveken szereplő ajánlásokat megvizsgálta és a benyújtott 8 db ajánlóíven talált 45 

ajánlásból csupán 44 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma 

nem érte el a nyilvántartásba vételhez szükséges számot — 44 érvényes ajánlás —, a HVB 

Pendl Mihályné képviselőjelölt nyilvántartásba vételi kérelmét elutasította. 

 

A határozat ellen a Magyar Munkáspárt nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, 

amelyben kérte új határozat meghozatalát  az ajánlások újbóli megszámlálására vonatkozóan. 

A fellebbezés nem alapos. 

A Ve. 125. §-ában foglaltak alapján a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ellenőrzés 

során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt előírások teljesülését, azonosítani kell az ajánló 

választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, és meg kell állapítani, 

hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

A Ve. 127. §-ban foglaltak szerint az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított 

három napon belül kell elvégezni. Nem kell tovább folytatni az ellenőrzést, ha bizonyos, hogy 

az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot. 

A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelöltet- legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A 

Ve. 307/G. §-ában foglaltak szerint az egyéni választókerületi jelöltet a helyi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

Budapest XXI. Kerületi Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) a bejelentett jelölt adatait 

a központi névjegyzékben ellenőrizte és megállapította, hogy a jelölt választójoggal 

rendelkezik, választó és választható. A HVI a becsatolt ajánlóíveken szereplő ajánlásokat 

megvizsgálta és megállapította, hogy a benyújtott 8 db ajánlóíven talált 45 db ajánlásból 

összesen 44 db ajánlás érvényes. 

 

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A HVB a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az 

érvényesnek talált 44 ajánlás alapján a Ve. 122. § szerint Pendl Mihálynét nem vette 

nyilvántartásba egyéni képviselőjelöltként a XXI. kerületi 10.sz. egyéni választókerületben, 

mivel a törvényi feltételek nem teljesültek. 

 

A fellebbező nem adott elő olyan indokot, mely alapján az ajánlások újbóli ellenőrzését 

szükséges lenne elvégezni. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen,  a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul. 
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39. Napirend  

 

A Magyar Munkáspárt fellebbezése a XXI. kerületi HVB 131/2014. (IX. 09.) számú 

határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

102/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 
 

a Magyar Munkáspárt  által a Budapest Főváros XXI. kerületi Helyi Választási Bizottság 

131/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, öt 

igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

birósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros XXI. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

131/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával elutasította Barabás György László mint a 

Magyar Munkáspárt képviselőjelöltje nyilvántartásba vételi kérelmét a 2014. évi helyi 

önkormányzati és polgármesterek általános választásán. 

 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy a XXI. Kerületi Választási Iroda 

vezetőjének 2014. augusztus 18-án kelt közleményében foglaltak szerint a 8. sz. egyéni 

választókerületben a jelöltek állításához szükséges ajánlások száma 46 db. A HVI a becsatolt 

ajánlóíveken szereplő ajánlásokat megvizsgálta és a benyújtott 8 db ajánlóíven talált 51 

ajánlásból csupán 44 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma 

nem érte el a nyilvántartásba vételhez szükséges számot — 44 érvényes ajánlás —, a HVB 

Barabás György László képviselőjelölt nyilvántartásba vételi kérelmét elutasította. 

 

A határozat ellen a Magyar Munkáspárt nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, 

amelyben kérte új határozat meghozatalát  az ajánlások újbóli megszámlálására vonatkozóan. 

A fellebbezés nem alapos. 
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A Ve. 125. §-ában foglaltak alapján a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ellenőrzés 

során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt előírások teljesülését, azonosítani kell az ajánló 

választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, és meg kell állapítani, 

hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

A Ve. 127. §-ban foglaltak szerint az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított 

három napon belül kell elvégezni. Nem kell tovább folytatni az ellenőrzést, ha bizonyos, hogy 

az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot. 

A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelöltet- legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A 

Ve. 307/G. §-ában foglaltak szerint az egyéni választókerületi jelöltet a helyi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

Budapest XXI. Kerületi Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) a bejelentett jelölt adatait 

a központi névjegyzékben ellenőrizte és megállapította, hogy a jelölt választójoggal 

rendelkezik, választó és választható. A HVI a becsatolt ajánlóíveken szereplő ajánlásokat 

megvizsgálta és megállapította, hogy a benyújtott 8 db ajánlóíven talált 51 db ajánlásból 

összesen 44 db ajánlás érvényes. 

 

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A HVB a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az 

érvényesnek talált 44 ajánlás alapján a Ve. 122. § szerint Barabás György Lászlót nem vette 

nyilvántartásba egyéni képviselőjelöltként  a XXI. kerületi 8 sz. egyéni választókerületben, 

mivel a törvényi feltételek nem teljesültek. 

 

A fellebbező nem adott elő olyan indokot, mely alapján az ajánlások újbóli ellenőrzését 

szükséges lenne elvégezni. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen,  a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

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

 

 

40. Napirend  

 

A Magyar Munkáspárt fellebbezése a XXI. kerületi HVB 132/2014. (IX. 09.) számú 

határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

103/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 
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a Magyar Munkáspárt  által a Budapest Főváros XXI. kerületi Helyi Választási Bizottság 

132/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, öt 

igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

birósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 
 

A Budapest Főváros XXI. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

132/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával elutasította Sándor Áronné mint a Magyar 

Munkáspárt képviselőjelöltje nyilvántartásba vételi kérelmét a 2014. évi helyi önkormányzati 

és polgármesterek általános választásán. 

 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy a XXI Kerületi Választási Iroda 

vezetőjének 2014. augusztus 18-án kelt közleményében foglaltak szerint a 05. sz. egyéni 

választókerületben a jelöltek állításához szükséges ajánlások száma 44 db. A HVI a becsatolt 

ajánlóíveken szereplő ajánlásokat megvizsgálta és a benyújtott 8 db ajánlóíven talált 44 

ajánlásból csupán 42 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma 

nem érte el a nyilvántartásba vételhez szükséges számot — 42 érvényes ajánlás —, a HVB 

Sándor Áronné képviselőjelölt nyilvántartásba vételi kérelmét elutasította. 

 

A határozat ellen a Magyar Munkáspárt nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, 

amelyben kérte új határozat meghozatalát  az ajánlások újbóli megszámlálására vonatkozóan. 

A fellebbezés nem alapos. 

A Ve. 125. §-ában foglaltak alapján a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ellenőrzés 

során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt előírások teljesülését, azonosítani kell az ajánló 

választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, és meg kell állapítani, 

hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

A Ve. 127. §-ban foglaltak szerint az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított 

három napon belül kell elvégezni. Nem kell tovább folytatni az ellenőrzést, ha bizonyos, hogy 

az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot. 

A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelöltet- legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A 

Ve. 307/G. §-ában foglaltak szerint az egyéni választókerületi jelöltet a helyi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 
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Budapest XXI. Kerületi Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) a bejelentett jelölt adatait 

a központi névjegyzékben ellenőrizte és megállapította, hogy a jelölt választójoggal 

rendelkezik, választó és választható. A HVI a becsatolt ajánlóíveken szereplő ajánlásokat 

megvizsgálta és megállapította, hogy a benyújtott 8 db ajánlóíven talált 44 db ajánlásból 

összesen 42 db ajánlás érvényes. 

 

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A HVB a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az 

érvényesnek talált 42 ajánlás alapján a Ve. 122. § szerint Sándor Áronnét nem vette 

nyilvántartásba egyéni képviselőjelöltként  a XXI. kerületi 5 sz. egyéni választókerületben, 

mivel a törvényi feltételek nem teljesültek. 

 

A fellebbező nem adott elő olyan indokot, mely alapján az ajánlások újbóli ellenőrzését 

szükséges lenne elvégezni. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen,  a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

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

 

 

41. Napirend  

 

A Magyar Munkáspárt fellebbezése a XXI. kerületi HVB 136/2014. (IX. 09.) számú 

határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

104/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 
 

a Magyar Munkáspárt  által a Budapest Főváros XXI. kerületi Helyi Választási Bizottság 

136/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, öt 

igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

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 

birósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 
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Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy 

az legkésőbb 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros XXI. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

136/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával elutasította  a Magyar Munkáspárt 

kompenzációs lista nyilvántartásba vételi kérelmét a 2014. évi helyi önkormányzati és 

polgármesterek általános választásán. 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban:Övjt.) 10. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint a 10.000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a 

jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint a felében 

jelöltet állított. A HVB megállapította, hogy a Magyar Munkáspárt jelölőszervezet Budapest 

XXI. kerület 14 egyéni választókerületéből 11 egyéni választókerületben jelentett be jelöltet, 

melyből 7 egyéni választókerületben (4,6,7,9,11,13,14) bejelentett jelöltjét a HVB 

nyilvántartásba vette, 4 egyéni választókerületben (5,8,10, és 12) bejelentett jelöltjének 

nyilvántartásba vételét a HVB elutasította.  A HVB megállapította, hogy a Budapest XXI. 

kerületében a kompenzációs lista nyilvántartásba vételéhez legalább 8 egyéni 

választókerületben szükséges jelöltet állítani, mely törvényi feltételnek a Magyar Munkáspárt 

jelölőszervezet nem tudott megfelelni, ezért a Helyi Választási Bizottság a kompenzációs lista 

nyilvántartásba  vételi kérelmét elutasította. 

 

A határozat ellen a Magyar Munkáspárt nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, 

amelyben azt sérelmezte, hogy az elutasító határozatot nem lehetett volna meghozni, 

tekintettel arra, hogy a kompenzációs listára való felvétel elutasítására vonatkozó határozat a 

fellebbezéssel támadott határozat meghozatalakor még nem volt jogerős. 

A fellebbezés nem alapos. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/I. §-ában 

foglaltak szerint kompenzációs listát legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon kell 

bejelenteni, a listát a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. A listán állított jelölt 

bejelentésének tartalmaznia kell a Ve. 120. § (3) bekezdése szerinti adatokat és 

nyilatkozatokat és alkalmazni kell a Ve. 307/G. § (3) bekezdésében és a Ve. 307/ H. §-ában 

foglaltakat. 

A Ve. 307/J. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a kompenzációs lista állításánál a jelölő 

szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett – egyéni választókerületi jelöltjeinek 

számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi 

választási bizottság elutasította. 

Az Övjt 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 10.000-nél több lakosú településen 

kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni 

választókerületeinek több mint felében jelöltet állított. 

 

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 
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A Ve. 132. §-a alapján a választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő listát 

nyilvántartásba vesz. A Magyar Munkáspárt jelölőszervezet Budapest XXI. került 14 egyéni 

választókerületéből 11 egyéni választókerületben jelentett be jelöltet, melyből 7 

választókerület jelöltjét vette nyilvántartásba a HVB, a további 4 választókerület jelöltjeit nem 

vette nyilvántartásba. 

A nyilvántartásba vételi kérelem elutasítására azért került sor, mert a kompenzációs lista 

nyilvántartásba vételéhez szükséges  törvényi feltételek nem valósultak meg. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.    

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen,  a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

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

 

 

42. Napirend  

 

A Magyar Munkáspárt fellebbezése a XIV. kerületi HVB 180/2014. (IX. 09.) számú 

határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

105/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 
 

a Magyar Munkáspárt  által a Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság 

180/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 

igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
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 

birósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15 -én (hétfő) 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 
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A Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

180/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával elutasította Szalai István, mint a Magyar 

Munkáspárt képviselőjelöltje nyilvántartásba vételi kérelmét a 2014. évi helyi önkormányzati 

és polgármesterek általános választásán. 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy a 2013.évi XXXVI. törvény a 

választási eljárásról (továbbiakban Ve.) 307/E. §-a alapján, hogy Budapest XIV. kerület 10. 

sz. egyéni választókerületben a jelöltek állításához szükséges ajánlások száma 65 db. A HVI a 

becsatolt ajánlóíveken szereplő ajánlásokat megvizsgálta és a benyújtott 12 db ajánlóíven 

talált 80 ajánlásból csupán 58 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások 

száma nem érte el a nyilvántartásba vételhez szükséges számot — 65 érvényes ajánlás —, a 

HVB Szalai István képviselőjelölt nyilvántartásba vételi kérelmét elutasította. 

 

A határozat ellen a Magyar Munkáspárt nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, 

amelyben kérte új határozat meghozatalát az ajánlások újbóli megszámlálására vonatkozóan.  

A fellebbezés nem alapos. 

A Ve. 125. §-ában foglaltak alapján a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ellenőrzés 

során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt előírások teljesülését, azonosítani kell az ajánló 

választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, és meg kell állapítani, 

hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

A Ve. 127. §-ban foglaltak szerint az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított 

három napon belül kell elvégezni. Nem kell tovább folytatni az ellenőrzést, ha bizonyos, hogy 

az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot. 

A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelöltet- legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A 

Ve. 307/G. §-ában foglaltak szerint az egyéni választókerületi jelöltet a helyi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

Budapest XIV. Kerületi Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) a bejelentett jelölt adatait 

a központi névjegyzékben ellenőrizte és megállapította, hogy a jelölt választójoggal 

rendelkezik, választó és választható. A HVI a becsatolt ajánlóíveken szereplő ajánlásokat 

megvizsgálta és megállapította, hogy a benyújtott 12 db ajánlóíven talált 80 db ajánlásból 

összesen 58 db ajánlás érvényes. 

 

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A HVB a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az 

érvényesnek talált 58 ajánlás alapján a Ve. 122. § szerint Szalai Istvánt nem vette 

nyilvántartásba egyéni képviselőjelöltként a XIV. kerületi 10. sz. egyéni választókerületben, 

mivel a törvényi feltételek nem teljesültek. 

 

A fellebbező nem adott elő olyan indokot, mely alapján az ajánlások újbóli ellenőrzését 

szükséges lenne elvégezni. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen,  a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 
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illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

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

 

Dr. Temesi István szünetet rendel el. A szünet 18:15-től 18:55-ig tart. 

 

43. Napirend  

 

E. J.(EURIKE) fellebbezése a fellebbezése a XIV. kerületi HVB 177/2014. (IX. 8.) számú 

határozata ellen.  

 

Dr. Szalay Tamás elhagyta a termet. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

Dr. Temesi István 

Dr. Orosz Mária 

Dr. Vértesy László 

Dr. Szalay Tamás 

Dr. Horváth Máté  

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

106/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

az E. J. által a Budapest Főváros XIV. kerület Helyi Választási Bizottság 177/2014. (IX. 

09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő 

 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint 

megváltoztatja: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 2014. évi ruszin nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán Erdős Józsefet, mint az Európai Uniós Ruszin Integrációért 

Közhasznú Egyesület jelölő szervezet képviselő-jelöltjét Budapest főváros  

XIV. kerületében nyilvántartásba veszi. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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 
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másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi 

illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog 

illeti meg. 

Indokolás 

 

E. J.(a továbbiakban: beadványozó) 2014. szeptember 8. napján a 2014. október 12. napjára 

kitűzött ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az Európai Uniós Ruszin 

Integrációért Közhasznú Egyesület, mint jelölő szervezet képviselő-jelöltjeként történő 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). 

 

A HVB a 177/2014. (IX. 9.) számú határozatával visszautasította a beadványozó képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 316. §-ára hivatkozva kifejtette, hogy Budapest fővárosi XIV. 

kerületében a ruszin nemzetiségi jelölt állításához legalább öt választópolgár érvényes 

ajánlása szükséges. Az elsőfokú határozat szerint a beadványozó által benyújtott ajánlóív 

ellenőrzése során az íven szereplő nyolc ajánlás közül hét ajánlás bizonyult érvényesnek.  

 

A határozat szerint a beadványozó által benyújtott dokumentumok vizsgálata során a HVB 

észlelte, hogy a beadványozó neve több dokumentumon is szerepel (A6 jelű nyomtatvány, E3 

jelű nyomtatvány, a személyi okmányokról készült másolat). 

 

A HVB a dokumentumokon szereplő aláírások vizsgálata során arra a következtetésre jutott, 

hogy az E3 nyomtatványon található aláírás szemmel láthatóan eltér a többi dokumentumon 

szereplő aláírásoktól, különösen a személyazonosító igazolványról készült másolaton lévőtől. 

 

A fenti megállapítás alapján a HVB a beadványozó képviselő-jelöltként történő 

nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A HVB mérlegelési jogkörben hozott elsőfokú határozata ellen a beadványozó a törvényes 

határidőn belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

 

Fellebbezésében előadta, hogy az E3 nyomtatványon szereplő aláírás tőle származik. Állítása 

szerint az aláírás azért különbözik a többitől, mert az aláírás során megcsúszott a széken és 

megrándult a keze. 

 

Beadványozó a fellebbezésben az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezését, és képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét kérte. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 59. § 

(1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a 
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nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt 

százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. 

 

A HVB határozatában megállapította, hogy a beadványozó által benyújtott ajánlóíven hét 

ajánlás volt érvényes. Ennek következtében a nyilvántartásba vételi kérelem megfelelt azon 

törvényi feltételnek, mely szerint a ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

a jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások száma Budapest főváros XIV. kerületében öt. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a HVB által kifogásolt dokumentumokon található 

aláírásokat megtekintve arra a következtetésre jutott, hogy az azokon szereplő aláírások 

közötti eltérés alapján – írásszakértői vélemény nélkül – nem állapítható meg kétséget 

kizáróan, hogy azok közül valamelyik nem a beadványozótól származik. Ennek vizsgálata 

egyébként sem tartozik a választási szervek hatáskörébe.  

 

Ennek következtében a HVB nem járt el jogszerűen, amikor az aláírások nem egyező voltára 

hivatkozva elutasította a nyilvántartásba vételt, tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel 

kezdeményezése egyebekben megfelelt a törvényes feltételeknek. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a Nek. tv. 59. § (1) bekezdésén,  

a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

44. Napirend  

 

A Civil Zugló Egyesület fellebbezése a XIV. kerületi HVB 190/2014. (IX. 8.) számú 

határozata ellen.  

 

Dr. Szalay Tamás visszatért a terembe. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

107/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a Várnai László Sándor, a Civil Zugló Egyesület elnöke által a Budapest Főváros XIV. 

kerületi Helyi Választási Bizottság 190/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen 

benyújtott fellebbezés tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, a következő másodfokú 

határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja.   
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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., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az 

legkésőbb 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

190/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával visszautasította a 2014. évi helyi 

önkormányzati választásra nyilvántartásba venni képviselőjelöltként Szabó Dezső Lászlót, a 

Civil Zugló Egyesület jelöltjét a Budapest XIV. kerületi 06. számú egyéni választókerületben. 

Döntését azzal a megállapítással indokolta, hogy az E2 nyomtatvány nem felel meg a törvényi 

előírásoknak, mert a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása közül az aláírás teljesen 

hiányzik.  

A HVB ugyanakkor megállapította azt is, hogy a Szabó Dezső László jelölése érdekében 

benyújtott ajánlóíveken 115 ajánlás szerepel, melyből a HVI 82 darabot talált érvényesnek.  

 

A határozat ellen Várnai László Sándor nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, 

amelyben a döntés megváltoztatását és Szabó Dezső László képviselő-jelöltként való 

nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy Civil Zugló Egyesület 2014. szeptember 8-án leadta a 

HVB-hez Szabó Dezső László ajánlóíveit. A HVB azt kifogásolta, hogy az E2-es 

nyomtatványról hiányzik a Civil Zugló Egyesület bejegyzett elnökekének aláírása. A 

választási irodában több tucatnyi okmányt kellett aláírni és bár a választási iroda vezetője és ő 

is ellenőrizte a nyomtatványt, egy aláírás a szándékuk ellenére lemaradt. Kérte, hogy a 

hiányzó aláírást tanúk jelenlétében pótolhassák. 

A fellebbezés nem alapos.  

A Ve. 124. §-a szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba 

vételre illetékes választási bizottságnál. A 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 19. §-a értelmében a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán használandónak minősül a 

rendelet 17. melléklete szerinti,  E2-es jelű egyéni jelölt bejelentésre szolgáló nyomtatvány. A 

nyomtatvány 3. oldalán meg kell adni a jelölő szervezet nevét, szervezetazonosítóját, 

képviselőjének nevét és aláírást.  

 

Bármely kötelezően megadandó adat vagy aláírás hiánya a bejelentés érvénytelenségét vonja 

maga után. Az érvénytelen bejelentés alapján pedig nincs mód a jelölt nyilvántartásba 

vételére. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rámutat, hogy a választási szerveknek a hozzájuk benyújtott 

dokumentumok alapján, azok benyújtáskori állapotának megfelelően kell eljárniuk. Az 
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elmaradt aláírások pótlására a benyújtást követően, és már a jelöltállítási határidő lejárta után 

is nincs lehetőség. 

 

A Ve.  133. § (2) bekezdés szerint az a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a 

jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel 

meg. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint a HVB a törvényes feltételek hiányában 

helyesen járt el, amikor az érvénytelennek minősülő bejelentés alapján visszautasította a jelölt 

nyilvántartásba vételét. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

az elsőfokú határozatot helybenhagyta.  

  

A határozat a Ve. 119—134. §-án, 225. §-án, a 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi L. 

törvényen, 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 19. §-án és 17. mellékletén, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 

1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) 

pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi 

határozatán alapul. 

 

 

45. Napirend  

 

B. A. K. – MLP – fellebbezése a II. kerületi HVB 151/2014. (IX. 9.) számú határozata 

ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólás: 

Dr. Temesi István 

Dr. Orosz Mária 

Dr. Vértesy László 

Dr. Szalay Tamás 

Dr. Horváth Máté  

Sárádi Kálmánné dr. Főjegyző: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

108/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a Magyar Liberális Párt képviselője által a Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 151/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint 

megváltoztatja:  
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A Fővárosi Választási Bizottság Sz. V.t, a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet 

polgámesterjelöltjét a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán Budapest Főváros II. kerületében nyilvántartásba veszi. 

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 

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 2014. 

szeptember 15-én (hétfő) 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 

Sz. V. a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet polgármesterjelöltjeként történő 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A szükséges iratokat, nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 151/2014. (IX. 8.) számú határozatával visszautasította a nevezett 

polgármesterjelöltként való nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy az ajánlásokat a Helyi Választási 

iroda munkatársai ellenőrizték, annak eredményéről tájékoztatták a HVB-t. 

 

A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem nem felel meg a törvényi 

feltételeknek, mert a leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma nem éri el a 

jelölt állításhoz szükséges 300 darabot. A HVB a leadott 425 ajánlásból 261 db-ot tekintett 

érvényesnek. 

 

Mindezek alapján a HVB visszautasította nevezett Budapest Főváros II. kerületében 

polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat ellen a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet képviselője nyújtott be a törvényes 

határidőn belül fellebbezést, amelyben a döntés megváltoztatását és fent nevezett jelöltként 

való nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a jelölőszervezet által leadott 425 db ajánlás közül a 

bizottság nem állapította meg 300 db ajánlás érvényességét. Álláspontja szerint az ajánlások 

ellenőrzése során tévesen tekintették át az adatokat, az ajánlóíven feltüntetett adatok 

egyértelműen beazonosítják a választókat, ezért kéri, hogy az ajánlások ellenőrzését újból 

végezzék el. A választói akarat érvényesülését nem gátolhatja egy rosszul elolvasott kézírás, 

vagy egy kimaradt vessző, illetve helyesírási hiba. Az érvénytelennek tekintett ajánlások 

esetében számos esetben sem merül fel kétség a választó személyazonosságával 

kapcsolatosan, hiszen a több megadott adat egyértelműen beazonosítja a választót.  
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Fellebbező fellebbezése részeként táblázatos formában előadta továbbá - a vonatkozó 

ajánlóívek sorszámának és az adott ajánlóív konkrét sorszámának megjelölésével – a 

kifogásolt ajánlások érvényességének indokait.  

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.  

A Fővárosi Választási Bizottság (FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző 

eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 125. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 

 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 

122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg 

kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az 

érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A 125. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga 

megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök 

és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. 

 

Az ajánlás érvényességéről a Ve 126. §-a a következők szerint rendelkezik: 

 

 „126. § Az ajánlás érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.” 

 

A Nemzeti Választási Bizottság az 5/2014. NVB számú iránymutatása kifejti, hogy az 

ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi követelményének érvényre juttatása 

mellett a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott ajánlásban megnyilvánuló választópolgári 

akarat tiszteletben tartása érdekében érvényesnek kell elfogadni azokat az ajánlásokat, 

amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek, a választópolgár az ajánlóíven 

valamennyi adatát feltüntette és az alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható, de 

ajánlása adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés tapasztalható az ajánlóíven a 

központi névjegyzék adataihoz képest.  

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a fellebbező által kifogásolt, a HVI által 

érvénytelennek minősített ajánlásokat, melyek közül kettőt nem vett figyelembe: az egyiket 

duplikáció miatt, a másikat pedig a HVI már érvényesnek minősítette az ajánlásellenőrzés 

során. Az FVB a kifogásolt 63 ajánlás közül 43 ajánlást érvényesnek talált. Az FVB 

megállapította, hogy ezen ajánlások adataiban észlelhető eltérés csekély mértékű, az adatok 

alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható. 

 

Budapest II. kerületében a polgármesterjelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások száma 

300. 
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Az FVB megállapította, hogy a 43 ajánlás érvényesnek való elfogadásával a nyilvántartásba 

vétel kezdeményezése során leadott érvényes ajánlások száma 261-ről 304-re emelkedett, 

amely meghaladja a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget. 

 

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése megfelel a törvényes 

feltételeknek, a Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – 

hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 125-126. §-án, 132. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján,  

a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

46. Napirend  

 

B. A. K. – MLP – fellebbezése a II. kerületi HVB 154/2014. (IX. 9.) számú határozata 

ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

109/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a Magyar Liberális Párt   képviselője által a Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 154/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint 

megváltoztatja:  

A Fővárosi Választási Bizottság Sz. V.t, a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet 

egyéni önkormányzati képviselőjelöltjét a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek választásán Budapest Főváros II. kerület 02. számú egyéni 

önkormányzati választókerületében nyilvántartásba veszi. 

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 

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 2014. 

szeptember 15-én (hétfő) 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 
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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 

Sz. V. a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet egyéni önkormányzati 

képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros II. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A szükséges iratokat, 

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 154/2014. (IX. 9.) számú határozatával visszautasította a nevezett jelöltként való 

nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy az ajánlásokat a Helyi Választási 

iroda munkatársai ellenőrizték, annak eredményéről tájékoztatták a HVB-t. 

 

A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem nem felel meg a törvényi 

feltételeknek, mert a leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma nem éri el a 

jelölt állításhoz szükséges 53 darabot. A HVB a leadott 80 ajánlásból 45 db-ot tekintett 

érvényesnek. 

 

Mindezek alapján a HVB visszautasította nevezett Budapest Főváros II. kerületében egyéni 

önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat ellen a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet képviselője nyújtott be a törvényes 

határidőn belül fellebbezést, amelyben a döntés megváltoztatását és Sz. V. egyéni 

önkormányzati képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a jelölőszervezet által leadott 80 db ajánlás közül a 

bizottság nem állapította meg 53 db ajánlás érvényességét. Álláspontja szerint az ajánlások 

ellenőrzése során tévesen tekintették át az adatokat, az ajánlóíven feltüntetett adatok 

egyértelműen beazonosítják a választókat, ezért kéri, hogy az ajánlások ellenőrzését újból 

végezzék el. A választói akart érvényesülését nem gátolhatja egy rosszul elolvasott kézírás, 

vagy egy kimaradt vessző, illetve helyesírási hiba. Az érvénytelennek tekintett ajánlások 

esetében számos esetben sem merül fel kétség a választó személyazonosságával 

kapcsolatosan, hiszen a több megadott adat egyértelműen beazonosítja a választót.  

 

Fellebbező fellebbezése részeként táblázatos formában előadta továbbá - a vonatkozó 

ajánlóívek sorszámának és az adott ajánlóív konkrét sorszámának megjelölésével – a 

kifogásolt ajánlások érvényességének indokait.  

A fellebbezés alapos az alábbiak miatt.  

A Fővárosi Választási Bizottság (FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző 

eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 125. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 

 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 

122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg 
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kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az 

érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A 125. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga 

megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök 

és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. 

 

 

Az ajánlás érvényességéről a Ve 126. §-a a következők szerint rendelkezik: 

 

 „126. § Az ajánlás érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.” 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a 5/2014. NVB számú iránymutatása kifejti, hogy az 

ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi követelményének érvényre juttatása 

mellett a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott ajánlásban megnyilvánuló választópolgári 

akarat tiszteletben tartása érdekében érvényesnek kell elfogadni azokat az ajánlásokat, 

amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek, a választópolgár az ajánlóíven 

valamennyi adatát feltüntette és az alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható, de 

ajánlása adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés tapasztalható az ajánlóíven a 

központi névjegyzék adataihoz képest.  

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a fellebbező által kifogásolt, a HVI által 

érvénytelennek minősített ajánlásokat. Az FVB a kifogásolt 11 ajánlás közül 9 ajánlást 

érvényesnek talált. Az FVB megállapította, hogy ezen ajánlások adataiban észlelhető eltérés 

csekély mértékű, az adatok alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható. 

 

Budapest II. kerület 02. egyéni választókerületében a jelölt állításhoz szükséges érvényes 

ajánlások száma 53. 

 

Az FVB megállapította, hogy a 9 ajánlás érvényesnek való elfogadásával a nyilvántartásba 

vétel kezdeményezése során leadott érvényes ajánlások száma 45-ről 54-re emelkedett, amely 

meghaladja a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget. 

 

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése megfelel a törvényes 

feltételeknek, a Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – 

hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 125-126. §-án, 132. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján,  

a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 
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bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

47. Napirend  

 

B. A. K. – MLP – fellebbezése a II. kerületi HVB 159/2014. (IX. 9.) számú határozata 

ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

110/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a Magyar Liberális Párt képviselője által a Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 159/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint 

megváltoztatja: 

A Fővárosi Választási Bizottság a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán Hardi Richárdot, mint a Magyar Liberális Párt jelölő 

szervezet képviselő-jelöltjét Budapest Főváros II. kerület 08. számú egyéni 

választókerületében nyilvántartásba veszi. 

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 

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 2014. 

szeptember 15-én (hétfő) 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 

Hardi Richárd a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet egyéni önkormányzati 

képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros II. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A szükséges iratokat, 

nyilatkozatokat benyújtotta. 
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A HVB a 159/2014. (IX. 9.) számú határozatával visszautasította a nevezett jelöltként való 

nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy az ajánlásokat a Helyi Választási 

iroda munkatársai ellenőrizték, annak eredményéről tájékoztatták a HVB-t. 

 

A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem nem felel meg a törvényi 

feltételeknek, mert a leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma nem éri el a 

jelölt állításhoz szükséges 53 darabot. A HVB a leadott 67 ajánlásból 52 db-ot tekintett 

érvényesnek. 

 

Mindezek alapján a HVB visszautasította nevezett Budapest Főváros II. kerületében egyéni 

önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat ellen a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet képviselője nyújtott be a törvényes 

határidőn belül fellebbezést, amelyben a döntés megváltoztatását és fent nevezett jelöltként 

való nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a jelölőszervezet által leadott 67 db ajánlás közül a 

bizottság nem állapította meg 53 db ajánlás érvényességét. Álláspontja szerint az ajánlások 

ellenőrzése során tévesen tekintették át az adatokat, az ajánlóíven feltüntetett adatok 

egyértelműen beazonosítják a választókat, ezért kéri, hogy az ajánlások ellenőrzését újból 

végezzék el. A választói akarat érvényesülését nem gátolhatja egy rosszul elolvasott kézírás, 

vagy egy kimaradt vessző, illetve helyesírási hiba. Az érvénytelennek tekintett ajánlások 

esetében számos esetben sem merül fel kétség a választó személyazonosságával 

kapcsolatosan, hiszen a több megadott adat egyértelműen beazonosítja a választót.  

 

Fellebbező fellebbezése részeként táblázatos formában előadta továbbá - a vonatkozó 

ajánlóívek sorszámának és az adott ajánlóív konkrét sorszámának megjelölésével – a 

kifogásolt ajánlások érvényességének indokait.  

A fellebbezés az alábbiak miatt alapos.  

A Fővárosi Választási Bizottság (FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző 

eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 125. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 

 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 

122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg 

kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az 

érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A 125. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga 

megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök 

és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. 

 

Az ajánlás érvényességéről a Ve 126. §-a a következők szerint rendelkezik: 

 

 „126. § Az ajánlás érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 
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b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.” 

 

A Nemzeti Választási Bizottság az 5/2014. NVB számú iránymutatása kifejti, hogy az 

ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi követelményének érvényre juttatása 

mellett a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott ajánlásban megnyilvánuló választópolgári 

akarat tiszteletben tartása érdekében érvényesnek kell elfogadni azokat az ajánlásokat, 

amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek, a választópolgár az ajánlóíven 

valamennyi adatát feltüntette és az alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható, de 

ajánlása adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés tapasztalható az ajánlóíven a 

központi névjegyzék adataihoz képest.  

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a fellebbező által kifogásolt, a HVI által 

érvénytelennek minősített ajánlásokat. Az FVB a kifogásolt 6 ajánlás közül 3 ajánlást 

érvényesnek talált. Az FVB megállapította, hogy ezen ajánlások adataiban észlelhető eltérés 

csekély mértékű, az adatok alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható. 

 

Budapest II. kerület 08. egyéni választókerületében a jelölt állításhoz szükséges érvényes 

ajánlások száma 53. 

 

Az FVB megállapította, hogy a 3 ajánlás érvényesnek való elfogadásával a nyilvántartásba 

vétel kezdeményezése során leadott érvényes ajánlások száma 52-ről 55-re emelkedett, amely 

meghaladja a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget. 

 

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése megfelel a törvényes 

feltételeknek, a Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – 

hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 125-126. §-án, 132. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján,  

a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

48. Napirend  

 

B. A. K. – MLP – fellebbezése a II. kerületi HVB 161/2014. (IX. 9.) számú határozata 

ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 
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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

111/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a Magyar Liberális Párt képviselője által a Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 161/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

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 2014. 

szeptember 15-én (hétfő) 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 

Pálmai László a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet egyéni önkormányzati 

képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros II. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A szükséges iratokat, 

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 161/2014. (IX. 9.) számú határozatával visszautasította a nevezett jelöltként való 

nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy az ajánlásokat a Helyi Választási 

iroda munkatársai ellenőrizték, annak eredményéről tájékoztatták a HVB-t. 

 

A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem nem felel meg a törvényi 

feltételeknek, mert a leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma nem éri el a 

jelölt állításhoz szükséges 52 darabot. A HVB a leadott 69 ajánlásból 42 db-ot tekintett 

érvényesnek. 

 

Mindezek alapján a HVB visszautasította nevezett Budapest Főváros II. kerületében egyéni 

önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat ellen a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet képviselője nyújtott be a törvényes 

határidőn belül fellebbezést, amelyben a döntés megváltoztatását és fent nevezett jelöltként 

való nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a jelölőszervezet által leadott 67 db ajánlás közül a 

bizottság nem állapította meg 52 db ajánlás érvényességét. Álláspontja szerint az ajánlások 

ellenőrzése során tévesen tekintették át az adatokat, az ajánlóíven feltüntetett adatok 
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egyértelműen beazonosítják a választókat, ezért kéri, hogy az ajánlások ellenőrzését újból 

végezzék el. A választói akarat érvényesülését nem gátolhatja egy rosszul elolvasott kézírás, 

vagy egy kimaradt vessző, illetve helyesírási hiba. Az érvénytelennek tekintett ajánlások 

esetében számos esetben sem merül fel kétség a választó személyazonosságával 

kapcsolatosan, hiszen a több megadott adat egyértelműen beazonosítja a választót.  

 

Fellebbező fellebbezése részeként táblázatos formában előadta továbbá - a vonatkozó 

ajánlóívek sorszámának és az adott ajánlóív konkrét sorszámának megjelölésével – a 

kifogásolt ajánlások érvényességének indokait.  

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.  

A Fővárosi Választási Bizottság (FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző 

eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 125. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 

 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 

122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg 

kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az 

érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A 125. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga 

megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök 

és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. 

 

Az ajánlás érvényességéről a Ve 126. §-a a következők szerint rendelkezik: 

 

 „126. § Az ajánlás érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.” 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a 5/2014. NVB számú iránymutatása kifejti, hogy az 

ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi követelményének érvényre juttatása 

mellett a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott ajánlásban megnyilvánuló választópolgári 

akarat tiszteletben tartása érdekében érvényesnek kell elfogadni azokat az ajánlásokat, 

amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek, a választópolgár az ajánlóíven 

valamennyi adatát feltüntette és az alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható, de 

ajánlása adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés tapasztalható az ajánlóíven a 

központi névjegyzék adataihoz képest.  

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a fellebbező által kifogásolt, a HVI által 

érvénytelennek minősített ajánlásokat. Az FVB a kifogásolt 12 ajánlás közül 8 ajánlást 

érvényesnek talált. Az FVB megállapította, hogy ezen ajánlások adataiban észlelhető eltérés 

csekély mértékű, az adatok alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható. 
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Budapest II. kerület 10. egyéni választókerületében a jelölt állításhoz szükséges érvényes 

ajánlások száma 52. 

 

Az FVB megállapította, hogy a beadványozó által kifogásolt 12 ajánlásból 8 érvényesként 

történő elfogadásával sem éri el az érvényes ajánlások száma – immáron 50 db - a jelölt 

állításhoz szükséges mennyiséget.  

 

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése megfelel a törvényes 

feltételeknek, a Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – 

hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 125-126. §-án, 132. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján,  

a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

49. Napirend  

 

B. A. K. – MLP – fellebbezése a II. kerületi HVB 162/2014. (IX. 9.) számú határozata 

ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

112/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a Magyar Liberális Párt képviselője által a Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 162/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint 

megváltoztatja:  

A Fővárosi Választási Bizottság Bathó Zsófiát, a Magyar Liberális Párt 

jelölőszervezet egyéni önkormányzati képviselőjelöltjét a 2014. évi helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Budapest Főváros II. 

kerület 11. számú egyéni önkormányzati választókerületében nyilvántartásba veszi. 

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 

fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 Budapest V. kerület, 
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Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én (hétfő) 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 

Bathó Zsófia a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet egyéni önkormányzati 

képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros II. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A szükséges iratokat, 

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 162/2014. (IX. 9.) számú határozatával visszautasította a nevezett jelöltként való 

nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy az ajánlásokat a Helyi Választási 

iroda munkatársai ellenőrizték, annak eredményéről tájékoztatták a HVB-t. 

 

A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem nem felel meg a törvényi 

feltételeknek, mert a leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma nem éri el a 

jelölt állításhoz szükséges 54 darabot. A HVB a leadott 88 ajánlásból 40 db-ot tekintett 

érvényesnek. 

 

Mindezek alapján a HVB visszautasította nevezett Budapest Főváros II. kerületében egyéni 

önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat ellen a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet képviselője nyújtott be a törvényes 

határidőn belül fellebbezést, amelyben a döntés megváltoztatását és fent nevezett jelöltként 

való nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a jelölőszervezet által leadott 88 db ajánlás közül a 

bizottság nem állapította meg 54 db ajánlás érvényességét. Álláspontja szerint az ajánlások 

ellenőrzése során tévesen tekintették át az adatokat, az ajánlóíven feltüntetett adatok 

egyértelműen beazonosítják a választókat, ezért kéri, hogy az ajánlások ellenőrzését újból 

végezzék el. A választói akarat érvényesülését nem gátolhatja egy rosszul elolvasott kézírás, 

vagy egy kimaradt vessző, illetve helyesírási hiba. Az érvénytelennek tekintett ajánlások 

esetében számos esetben sem merül fel kétség a választó személyazonosságával 

kapcsolatosan, hiszen a több megadott adat egyértelműen beazonosítja a választót.  

 

Fellebbező fellebbezése részeként táblázatos formában előadta továbbá - a vonatkozó 

ajánlóívek sorszámának és az adott ajánlóív konkrét sorszámának megjelölésével – a 

kifogásolt ajánlások érvényességének indokait.  

A fellebbezés az alábbiak miatt alapos.  

A Fővárosi Választási Bizottság (FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző 

eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 125. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 
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Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 

122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg 

kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az 

érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A 125. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga 

megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök 

és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. 

 

Az ajánlás érvényességéről a Ve 126. §-a a következők szerint rendelkezik: 

 

 „126. § Az ajánlás érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.” 

 

A Nemzeti Választási Bizottság az 5/2014. NVB számú iránymutatása kifejti, hogy az 

ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi követelményének érvényre juttatása 

mellett a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott ajánlásban megnyilvánuló választópolgári 

akarat tiszteletben tartása érdekében érvényesnek kell elfogadni azokat az ajánlásokat, 

amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek, a választópolgár az ajánlóíven 

valamennyi adatát feltüntette és az alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható, de 

ajánlása adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés tapasztalható az ajánlóíven a 

központi névjegyzék adataihoz képest.  

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a fellebbező által kifogásolt, a HVI által 

érvénytelennek minősített ajánlásokat. Az FVB a kifogásolt 26 ajánlás közül 19 ajánlást 

érvényesnek talált. Az FVB megállapította, hogy ezen ajánlások adataiban észlelhető eltérés 

csekély mértékű, az adatok alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható. 

 

Budapest II. kerület 11. egyéni választókerületében a jelölt állításhoz szükséges érvényes 

ajánlások száma 54. 

 

Az FVB megállapította, hogy a 19 ajánlás érvényesnek való elfogadásával a nyilvántartásba 

vétel kezdeményezése során leadott érvényes ajánlások száma 40-ről 59-re emelkedett, amely 

meghaladja a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget. 

 

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése megfelel a törvényes 

feltételeknek, a Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – 

hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 125-126. §-án, 132. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján,  

a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 
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illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

50. Napirend  

 

B. Z. fellebbezése a II. kerületi HVB 147/2014. (IX. 9.) számú határozata ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

113/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 
 

a B. Z. által a Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási Bizottság 147/2014. (IX. 9.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, négy igen egy nem 

szavazattal, a következő határozatot 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 

bírósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember  15-én (hétfő) 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 

 

Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási Bizottság 147/2014. (IX. 9.) számú 

határozatával szemben B. Z. 2014. szeptember 11-én fellebbezést nyújtott be a Fővárosi 

Választási Bizottsághoz.  

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a helyi választási bizottság a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom képviselőjelöltjeként induló Barla Gábor Zsolt nyilvántartásba vételét elutasította 

arra hivatkozással, hogy nem volt meg  a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma. 

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (3)  

bekezdése tartalmazza, hogy a fellebbezésnek milyen adatokat kell tartalmaznia.  E 

jogszabályi hely (3) bekezdés c) pontjának előírása szerint ilyen adat a kérelem benyújtójának 

személyi azonosítója. A fellebbezésben azonban ezen adat helyett a személyazonosító 

igazolvány okmányazonosítója szerepel. A Ve. 231. § (1) bekezdése szerint a fellebbezést 

érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében 

foglaltakat.  

 

Minderre tekintettel a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

 

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 224. §  (3) bekezdés c) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) 

pontján, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-

án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. 

§ (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.  

 

 

51. Napirend  

 

B. Z. fellebbezése a II. kerületi HVB 150/2014. (IX. 9.) számú határozata ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

114/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 
 

a B. Z. által a Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási Bizottság 150/2014. (IX. 9.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, négy igen, egy nem 

szavazattal, a következő határozatot 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 

bírósági felülvizsgálati kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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.  
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I n d o k o l á s 

 

Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási Bizottság 150/2014. (IX. 9.) számú 

határozatával szemben B. Z. 2014. szeptember 11-én fellebbezést nyújtott be a Fővárosi 

Választási Bizottsághoz.  

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a helyi választási bizottság a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom képviselőjelöltjeként induló Vasók Anikó nyilvántartásba vételét elutasította arra 

hivatkozással, hogy nem volt meg a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma. 

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (3)  

bekezdése tartalmazza, hogy a fellebbezésnek milyen adatokat kell tartalmaznia.  E 

jogszabályi hely (3) bekezdés c) pontjának előírása szerint ilyen adat a kérelem benyújtójának 

személyi azonosítója. A fellebbezésben azonban ezen adat helyett a személyazonosító 

igazolvány okmányazonosítója szerepel. A Ve. 231. § (1) bekezdése szerint a fellebbezést 

érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében 

foglaltakat.  

Minderre tekintettel a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) 

pontján, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján,  a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-

án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. 

§ (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.  

 

 

52. Napirend  

 

A. J. Gy. fellebbezése a VIII. kerületi HVB 128/2014. (IX. 08.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

115/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

az A. J. Gy. által a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 128/2014. 

(IX. 8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 
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Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy 

az legkésőbb 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 128/2014. 

(IX. 8.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra a jelölt 

egyéni választókerületi nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy A. J. Gy. 2014. szeptember 8-án 

összesen 56 ajánlást tartalmazó ajánlóívet nyújtott be, amelyből a Budapest Főváros VIII. 

kerületi HVB 43 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma nem 

haladta meg az önkormányzati képviselő jelöltséghez szükséges számot — 45 érvényes 

ajánlás —, a HVB A. J. Gy. önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét 

visszautasította. 

 

A határozat ellen A. J. Gy. nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

döntés megváltoztatását és képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy átszámolta a kiértékelt ajánló íveken szereplő 

ajánlásokat, 56 ajánlásból csak 11-et talált hibásnak, tehát éppen rendelkezik a jelöltséghez 

szükséges 45 érvényes ajánlással. Két ajánlás érvényességét tételesen is vitatja beadványában 

(E0004-es lap/5.sor: választási névjegyzékben nem szerepel, E003-as lap/8. sor: hiányos és 

elírt cím). A fellebbező a Ve. 223. § (3) bekezdésére hivatkozva vitatja nyilvántartásba 

vételének elutasítását. 

A Fővárosi Választási bizottság megvizsgálta a fellebbezésben foglaltakat, és a következőket 

állapította meg. 

A fellebbezés nem megalapozott.  

A 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni 

választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak 

legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 

vezetőjének 2014. augusztus 18-án közzétett hirdetménye alapján a VIII. kerület 12. 

választókerületben a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 45 darab. A Ve. 126. §-a 

további feltételeket is támaszt, mely szerint az ajánlás akkor érvényes, ha 

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a 

választókerületben, 

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival 

teljeskörűen megegyeznek, 

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek. 

 

Az NVB 5/2014. (II. 25.) iránymutatása alapján az ajánlások ellenőrzése során a teljes körű 

egyezés törvényi követelményének érvényre juttatása mellett a jelöltre, illetve a jelölő 

szervezetre leadott ajánlásban megnyilvánuló választópolgári akarat tiszteletben tartása 

érdekében érvényesnek kell elfogadni azokat az ajánlásokat, amelyeket az ajánlási 
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szabályokat betartva gyűjtöttek, a választópolgár az ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette 

és az alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható, de ajánlása adásakor egyes 

adataiban csekély mértékű eltérés tapasztalható az ajánlóíven a központi névjegyzék 

adataihoz képest, az alábbiak szerint: 

a) nem tüntette fel a neve mellett a „dr.” megjelölést, de azt a központi névjegyzék a nevénél 

tartalmazza; 

b) feltüntette, de a központi névjegyzékben nem szerepel neve részeként az ifjabb, idősebb, 

özvegy előtag illetve ezen előtagok rövidítése; 

c) saját neve esetében a központi névjegyzékben szereplő több utóneve közül csak az egyiket 

tüntette fel; 

d) az anyja neve esetében annak a központi névjegyzékben szereplő több utóneve közül csak 

az egyiket tüntette fel; 

e) lakcíme településadatát rövidítve tüntette fel, de a település az ellenőrzés során 

egyértelműen beazonosítható (pl. Budapest-Bp., Debrecen-Db.) különös tekintettel a 

megadott postai irányítószámra; 

f) lakcímében a közterület elnevezését nem a magyar helyesírás szabályainak megfelelően 

tüntette fel (pl. Kossuth utca – Kosút utca), de a közterület elnevezése egyértelműen 

beazonosítható, vagy a közterület elnevezése megváltozott és a régi elnevezés szerint tüntette 

fel (pl.: Moszkva tér – Széll Kálmán tér); 

g) a közterület jellegét nem a központi névjegyzékben szereplő módon adta meg, de a 

megadott közterület jelleg azonos kategóriába tartozik (pl. út – útja – utca − körút, tér – tere – 

körtér, köz – köze, sor – ároksor − fasor), vagy a közterület jellegét a központi névjegyzéktől 

eltérően, rövidítve jelölte meg (pl. utca – u., körút – krt.). 

 

A Ve. 132. § kimondja, hogy az illetékes választási bizottság csak a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet és jelöltet veszi nyilvántartásba. 

 

A fellebbező által megjelölt, az E004-es lapon (5. sor) lévő ajánlásnál szereplő 

választópolgár nem budapesti lakos, nem szerepel a választási névjegyzékben, így a Ve. 122. 

§ (1) bekezdése szerint az adott választókerületben választójoggal nem rendelkezik. 

Az E003-as lapon (8.sor) szereplő ajánlás hibás címet tartalmaz, mely az NVB iránymutatása 

alapján sem fogadható el, nem minősül csekély mértékű eltérésnek. 

A HVI ellenőrizte az érvényes ajánlások számát, és a Fővárosi Választási Bizottság sem talált 

érvényesnek minősíthető ajánlást. 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, 126. §-án, 132. §-án, a 228.§ (1) bekezdésén, 231. § (5) 

bekezdésén, a 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, az NVB 5/2014. (II. 25.) 

iránymutatáson, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, 

az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

53. Napirend  

 

A Lehet Más a Politika fellebbezése a XIII. kerületi HVB 182/2014. (IX. 9.) számú 

határozata ellen  
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Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

116/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a Lehet Más a Politika Párt jelölő szervezet képviselője által a Budapest Főváros XIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottság 182-H/2014. (IX. 9.) számú elsőfokú határozata ellen 

benyújtott fellebbezés tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, a következő másodfokú 

határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az 

legkésőbb 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 1  82-

H/2014. (IX. 9.) számú elsőfokú határozatával visszautasította a 2014. évi helyi 

önkormányzati választásra nyilvántartásba venni képviselőjelöltként Polgár Ernőt, a Lehet 

Más a Politika jelöltjét a Budapest XIII. kerületi 03. számú egyéni választókerületben. 

Döntését azzal indokolta, hogy a Polgár Ernő jelölése érdekében leadott 14 ajánlóíven 

található 74 ajánlásból csupán 60 minősül érvényesnek, 14 pedig érvénytelennek. Mivel a 03. 

számú egyéni választókerületben 63 ajánlás szükséges a jelöltté váláshoz, Polgár Ernő 

bejelentése ebből következően a törvényes feltételeknek nem felel meg.  

 

A határozat ellen a Lehet Más a Politika Párt jelölő szervezet nyújtott be a törvényes 

határidőn belül fellebbezést, amelyben a döntés megváltoztatását és Polgár Ernő képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint a 14 érvénytelennek talált ajánlásból az öt alábbi 

ajánlás álláspontja szerint érvényesnek minősül: 

-  a 5436A001 számú ajánlóíven az 5. és 8. ajánlások személyi azonosító számánál az első 

(nemet jelző) számjegyek a gyűjtő hibájából tévesen lettek 1-es számmal rögzítve a 2-es 

szám helyett, azonban mind a többi számjegy, mind a többi adat helyes. Az ajánló nevéből 

is egyértelműen kiderül, hogy az ajánló nő és nem férfi. A gyűjtőnek ez a felismerhető, 

könnyen beazonosítható és egyértelműen bárki által javítható hibája olyan csekély mértékű 

eltérésnek minősül, amely nem érvénytelenítheti a választópolgár ajánlási szándékát. 
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- a 5436A006 számú ajánlóív a 2. ajánlásnál az ajánló neve helyesen Dériné Somló Violetta, 

míg a választópolgár a Déri Violetta nevet adta meg. 

- a 5436A009 számú ajánlóív 7. ajánlója az édesanyjának a nevét adta meg tévesen, Rácz 

Judit helyett Rácz Mariannt tüntetett fel. Minden más adat egyezik és az ajánlást adó 

nyilatkozattal is kész megerősíteni szándékát az ajánlásra. 

- a 5436A010 számú ajánlóív 4. ajánlásában a személyi szám egy számjegye a rögzítő 

hibájából tévesen került rögzítésre, az „1-850829-4569 helyett 1-850829-45689, tehát a 

személyi szám utolsó előtti számjegye 6 helyett 8”.  Minden más adat egyezik és az 

ajánlást adó nyilatkozattal is kész megerősíteni szándékát az ajánlásra. 

 

Fellebbező álláspontja szerint az ajánlások ellenőrzésére, érvényességére a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 125—128. §-ai mellett 

vonatkozik a 2. § e) pontjában meghatározott jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 

alapelve, valamint a nemzeti Választási Bizottság 1/2014. NVB iránymutatásának 3. pontja, 

amely szerint „ Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját 

kezű aláírás. A többi adat az ajánló választópolgár jelenlétében másképp is rávezethető az 

ajánlóívre.” Alkalmazandónak tartja továbbá az 5/2014. NVB iránymutatást is, amely az 

ajánló választópolgár akaratának tiszteletben tartását írja elő.  

 

Mindezekből arra következtetett, hogy a gyűjtő személy tévedése miatt felmerülő, azonban az 

ajánlás többi adatából egyértelműen kideríthető és kijavítható kisebb eltérések nem 

eredményezhetik az Alaptörvény XXIII. cikkében foglalt választójog teljességéhez tartozó 

ajánlási jog csorbítását.   

A fellebbezés nem alapos.  

A Fővárosi Választási Bizottság alapvetésként leszögezi, hogy a Ve. 126. § b) pontja 

értelmében — többek között — az ajánlás akkor érvényes, ha az ajánló választópolgár 

ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljeskörűen megegyeznek.  

 

Ezen törvényi rendelkezést az 5/2014. NVB iránymutatás szerint a választási szerveknek — a 

választópolgári akarat tiszteletben tartása érdekében — az alábbi csekély mértékű eltérések 

során úgy kell alkalmazniuk, hogy az ajánlást érvényesnek fogadják el, ha az ajánló: 

 

„a)   nem tüntette fel a neve mellett a „dr.” megjelölést, de azt a központi névjegyzék a 

nevénél tartalmazza; 

b)   feltüntette, de a központi névjegyzékben nem szerepel neve részeként az ifjabb, idősebb, 

özvegy előtag illetve ezen előtagok rövidítése; 

c)   saját neve esetében a központi névjegyzékben szereplő több utóneve közül csak az egyiket 

tüntette fel; 

d)   az anyja neve esetében annak a központi névjegyzékben szereplő több utóneve közül csak 

az egyiket tüntette fel; 

e)  lakcíme településadatát rövidítve tüntette fel, de a település az ellenőrzés során 

egyértelműen beazonosítható (pl. Budapest-Bp., Debrecen-Db.) különös tekintettel a 

megadott postai irányítószámra; 

f)    lakcímében a közterület elnevezését nem a magyar helyesírás szabályainak megfelelően 

tüntette fel (pl. Kossuth utca – Kosút utca), de a közterület elnevezése egyértelműen 

beazonosítható, vagy a közterület elnevezése megváltozott és a régi elnevezés szerint 

tüntette fel (pl.: Moszkva tér – Széll Kálmán tér); 

g)   a közterület jellegét nem a központi névjegyzékben szereplő módon adta meg, de a 

megadott közterület jelleg azonos kategóriába tartozik (pl. út – útja – utca − körút, tér – 

tere – körtér, köz – köze, sor – ároksor − fasor), vagy a közterület jellegét a központi 

névjegyzéktől eltérően, rövidítve jelölte meg (pl. utca – u., körút – krt.).” 
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A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést áttekintve megállapította, hogy az tévesen 

tartalmazza a vitatott ajánlóívek számát és egyes esetben az konkrét ajánlások sorszámát is. 

Az ajánlóívek száma és a vitatott ajánlások sorszáma helyesen a következő: 

- 05436A0001 ajánlóív 5. és 8. ajánlása (személyi szám eltérések), 

- 05436A0006 ajánlóív 2. ajánlása (ajánlást adó nevének hibája), 

- 05436A0008 ajánlóív 7. ajánlása (az ajánló édesanyjának hibás feltüntetése), 

- 05436A0010 ajánlóív 2. ajánlása (személyi szám eltérés).  

   

A Fővárosi Választási Bizottság a pontosításoknak megfelelően végezte el az ajánlások 

ellenőrzését, amelynek kapcsán megállapította, hogy azok egyike sem tekinthető érvényes 

ajánlásnak, mert a Ve. 126. § b) pontja által a központi névjegyzékkel való teljeskörű 

adategyezőség még a 5/2014. NVB iránymutatása szerinti enyhítésekkel sem állapítható meg. 

A személyi azonosító szám eltérések (05436A0001 ajánlóív 5. és 8. ajánlása, 05436A0010 

ajánlóív 2. ajánlása), az ajánlást adó vezetéknevének hiányossága (05436A0006 ajánlóív 2. 

ajánlása), valamint az ajánlást adó édesanyja keresztnevének teljesen eltérő megadása 

(05436A0008 ajánlóív 7. ajánlása), mind olyan hibák, amelyek az ajánlás érvénytelenségét 

eredményezik. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint a HVB a vitatott ajánlásokat helyesen 

tekintette érvénytelennek és mivel így a többi, fellebbező által nem vitatott érvénytelen 

ajánlással együtt az érvényes ajánlások száma nem érte el a szükséges 63-at, jogszerűen 

utasította vissza Polgár Ernő képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételét. Döntése nem 

sértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét sem.       

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

  

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 2. § e) pontján, a 125—128. §-án, 231. § (4)—(5) 

bekezdésén, a 2010. évi L. törvényen, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. 

§-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) 

bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb 

Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

54. Napirend  

 

L. K. fellebbezése a XVIII. kerületi HVB 139/2014 (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

117/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 
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a Liptay Katalin által a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Helyi Választási Bizottság 139/2014. (IX. 8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában öt igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő másodfokú 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

L. K. (a továbbiakban: fellebbező) az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus, Szlovák 

Nyugdíjasok Klubja jelölő szervezetek jelöltje a 2014. szeptember 8-án benyújtott 

kérelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán Budapest Főváros 

XVIII. kerületében a szlovák nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba 

vételét kérte. 

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottság 

(a továbbiakban: HVB) a 139/2014. (IX. 8.) számú határozatával a fellebbező kérelmét 

visszautasította.  

 

A HVB megállapította, hogy a fellebbező nyilvántartásba vétel iránti kérelme a 

jogszabályokban támasztott követelményeknek nem felel meg, mert az érvényes ajánlások 

száma 0, ami nem éri el a jelöltséghez szükséges számot — mely Budapest Főváros XVIII. 

kerületében a szlovák nemzetiség vonatkozásában: 5 —, így Liptay Katalinnak a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán a nyilvántartásba vételét 

visszautasította. Ennek oka az, hogy az ajánlást gyűjtő íveken az aláírást gyűjtő az íveket nem 

írta alá. 

 

A határozat ellen a fellebbező a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben 

elismerte, hogy az ajánlást gyűjtő T. J. a gyűjtőlapot nem írta alá. Véleménye szerint 

adminisztratív hiba történt azzal, hogy nem került külön kiemelten a gyűjtő lap alján lévő 

rovatba T. J. neve és aláírása.  

 

Előadta, hogy mint az ajánlást gyűjtőnek az aláírása valóban lemaradt a gyűjtőlap aljáról, 

ugyanakkor az ajánlóíven ajánlóként a saját adatai mellett szerepel az aláírása, és az 

adatgyűjtő felajánlotta, hogy az adminisztratív hiányosságot haladéktalanul pótolja. 

 

Fellebbező kérte a fellebbezés kedvező elbírálását különös tekintettel arra, hogy a XVIII. 

kerületi szlovák önkormányzati választásokon induló minden személyt érint az adminisztratív 
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hiányosság miatti visszautasítás, és kérte az adatpótlás lehetőségének az engedélyezését az 

ajánlást gyűjtő személy részére. 

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. § (6) 

bekezdése szerint az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 

A Ve. 126. § (c) pontja alapján az ajánlás érvényes, ha az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt 

követelményeknek. 

 

A Ve. 123. § (4) bekezdése szerint érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok 

megsértésével gyűjtöttek. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező által benyújtott ajánlóíven az 

aláírást gyűjtő polgár neve és aláírása nem szerepel. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.  alapján az ajánlásra vonatkozó bármely 

szabály megsértése esetén az ajánlást érvénytelennek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy 

alaki vagy tartalmi hibáról van-e szó. A Ve. szabályai az érvénytelenség megállapítása 

tekintetében a Fővárosi Választási Bizottság számára nem adnak mérlegelési lehetőséget. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.  

 

A HVB-nek abban az állapotában kell az ajánlóíveket elbírálnia, ahogyan azok benyújtásra 

kerültek. Az aláírást gyűjtő polgár nevét és aláírását utólag nem lehet pótolni. 

 

A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a fellebbező 2014. szeptember 8-án 

nyújtotta be a HVB-hez a szlovák nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmét. A kérelem elbírálására a törvényes határidőn belül, azaz 

2014. szeptember 8-án sor került.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján — hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés a) pontjára — a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. § (6) bekezdésén, 123. § (4) bekezdésén, 132. §-án, 231. § (5) 

bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-

án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § 

(7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 

23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

55. Napirend  

 

L. L. M. fellebbezése a XVIII. kerületi HVB 140/2014 (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 
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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

118/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a L. L. M. által a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi 

Választási Bizottság 140/2014. (IX. 8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában öt igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő másodfokú 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

L. L. M. (a továbbiakban: fellebbező) az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus, 

Szlovák Nyugdíjasok Klubja jelölő szervezetek jelöltje a 2014. szeptember 8-án benyújtott 

kérelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán Budapest Főváros 

XVIII. kerületében a szlovák nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba 

vételét kérte. 

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottság 

(a továbbiakban: HVB) a 140/2014. (IX. 8.) számú határozatával a fellebbező kérelmét 

visszautasította.  

 

A HVB megállapította, hogy a fellebbező nyilvántartásba vétel iránti kérelme a 

jogszabályokban támasztott követelményeknek nem felel meg, mert az érvényes ajánlások 

száma 0, ami nem éri el a jelöltséghez szükséges számot — mely Budapest Főváros XVIII. 

kerületében a szlovák nemzetiség vonatkozásában: 5 —, így Lantosné Libay Máriának – a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán – a nyilvántartásba 

vételét visszautasította. Ennek oka az, hogy az ajánlást gyűjtő íveken az aláírást gyűjtő az 

íveket nem írta alá. 

 

A határozat ellen a fellebbező a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben 

elismerte, hogy az ajánlást gyűjtő T. J. a gyűjtőlapot nem írta alá. Véleménye szerint 

adminisztratív hiba történt azzal, hogy nem került külön kiemelten a gyűjtő lap alján lévő 

rovatba T. J. neve és aláírása.  
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Előadta, hogy mint az ajánlást gyűjtőnek az aláírása valóban lemaradt a gyűjtőlap aljáról, 

ugyanakkor az ajánlóíven ajánlóként a saját adatai mellett szerepel az aláírása, és az 

adatgyűjtő felajánlotta, hogy az adminisztratív hiányosságot haladéktalanul pótolja. 

 

Fellebbező kérte a fellebbezés kedvező elbírálását különös tekintettel arra, hogy a XVIII. 

kerületi szlovák önkormányzati választásokon induló minden személyt érint az adminisztratív 

hiányosság miatti visszautasítás, és kérte az adatpótlás lehetőségének az engedélyezését az 

ajánlást gyűjtő személy részére. 

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. § (6) 

bekezdése szerint az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 

A Ve. 126. § (c) pontja alapján az ajánlás érvényes, ha az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt 

követelményeknek. 

 

A Ve. 123. § (4) bekezdése szerint érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok 

megsértésével gyűjtöttek. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező által benyújtott ajánlóíven az 

aláírást gyűjtő polgár neve és aláírása nem szerepel. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.  alapján az ajánlásra vonatkozó bármely 

szabály megsértése esetén az ajánlást érvénytelennek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy 

alaki vagy tartalmi hibáról van-e szó. A Ve. szabályai az érvénytelenség megállapítása 

tekintetében a Fővárosi Választási Bizottság számára nem adnak mérlegelési lehetőséget. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentését követő 

negyedik napon — nyilvántartásba vesz.  

 

A HVB-nek abban az állapotában kell az ajánlóíveket elbírálnia, ahogyan azok benyújtásra 

kerültek. Az aláírást gyűjtő polgár nevét és aláírását utólag nem lehet pótolni. 

 

A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a fellebbező 2014. szeptember 8-án 

nyújtotta be a HVB-hez a szlovák nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmét. A kérelem elbírálására a törvényes határidőn belül, azaz 

2014. szeptember 8-án sor került.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. § (6) bekezdésén, 123. § (4) bekezdésén, 132. §-án, 231. § (5) 

bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-

án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § 

(7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 

23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

56. Napirend  

 

L. T. I. fellebbezése a XVIII. kerületi HVB 141/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  
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Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

119/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a L. T. I. által a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi 

Választási Bizottság 141/2014. (IX. 8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában öt igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő másodfokú 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

L. T. I. (a továbbiakban: fellebbező) az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus, 

Szlovák Nyugdíjasok Klubja jelölő szervezetek jelöltje a 2014. szeptember 8-án benyújtott 

kérelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán Budapest Főváros 

XVIII. kerületében a szlovák nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba 

vételét kérte. 

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottság 

(a továbbiakban: HVB) a 141/2014. (IX. 8.) számú határozatával a fellebbező kérelmét 

visszautasította.  

 

A HVB megállapította, hogy a fellebbező nyilvántartásba vétel iránti kérelme a 

jogszabályokban támasztott követelményeknek nem felel meg, mert az érvényes ajánlások 

száma 0, ami nem éri el a jelöltséghez szükséges számot — mely Budapest Főváros XVIII. 

kerületében a szlovák nemzetiség vonatkozásában: 5 —, így L. T. I.nak – a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán – a nyilvántartásba vételét 

visszautasította. Ennek oka az, hogy az ajánlást gyűjtő íveken az aláírást gyűjtő az íveket nem 

írta alá. 

 

mailto:FVB@budapest.hu


2014. 09.12. 

 

121 

A határozat ellen a fellebbező a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben 

elismerte, hogy az ajánlást gyűjtő T. J. a gyűjtőlapot nem írta alá. Véleménye szerint 

adminisztratív hiba történt azzal, hogy nem került külön kiemelten a gyűjtő lap alján lévő 

rovatba T. J. neve és aláírása.  

 

Előadta, hogy mint az ajánlást gyűjtőnek az aláírása valóban lemaradt a gyűjtőlap aljáról, 

ugyanakkor az ajánlóíven ajánlóként a saját adatai mellett szerepel az aláírása, és az 

adatgyűjtő felajánlotta, hogy az adminisztratív hiányosságot haladéktalanul pótolja. 

 

Fellebbező kérte a fellebbezés kedvező elbírálását különös tekintettel arra, hogy a XVIII. 

kerületi szlovák önkormányzati választásokon induló minden személyt érint az adminisztratív 

hiányosság miatti visszautasítás, és kérte az adatpótlás lehetőségének az engedélyezését az 

ajánlást gyűjtő személy részére. 

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. § (6) 

bekezdése szerint az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 

A Ve. 126. § (c) pontja alapján az ajánlás érvényes, ha az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt 

követelményeknek. 

 

A Ve. 123. § (4) bekezdése szerint érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok 

megsértésével gyűjtöttek. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező által benyújtott ajánlóíven az 

aláírást gyűjtő polgár neve és aláírása nem szerepel. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.  alapján az ajánlásra vonatkozó bármely 

szabály megsértése esetén az ajánlást érvénytelennek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy 

alaki vagy tartalmi hibáról van-e szó. A Ve. szabályai az érvénytelenség megállapítása 

tekintetében a Fővárosi Választási Bizottság számára nem adnak mérlegelési lehetőséget. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.  

 

A HVB-nek abban az állapotában kell az ajánlóíveket elbírálnia, ahogyan azok benyújtásra 

kerültek. Az aláírást gyűjtő polgár nevét és aláírását utólag nem lehet pótolni. 

 

A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a fellebbező 2014. szeptember 8-án 

nyújtotta be a HVB-hez a szlovák nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmét. A kérelem elbírálására a törvényes határidőn belül, azaz 

2014. szeptember 8-án sor került.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján — hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés a) pontjára — a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. § (6) bekezdésén, 123. § (4) bekezdésén, 132. §-án, 231. § (5) 

bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-

án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § 

(7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 

23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 
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57. Napirend  

 

L. A. fellebbezése a XVIII. kerületi HVB 142/2014 (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

120/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a L. A. által a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi 

Választási Bizottság 142/2014. (IX. 8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában  öt igen szavazattal, egyhangúlag  meghozta a következő másodfokú 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

L. A. (a továbbiakban: fellebbező) az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus, Szlovák 

Nyugdíjasok Klubja jelölő szervezetek jelöltje a 2014. szeptember 8-án benyújtott 

kérelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán Budapest Főváros 

XVIII. kerületében a szlovák nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba 

vételét kérte. 

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottság 

(a továbbiakban: HVB) a 142/2014. (IX. 8.) számú határozatával a fellebbező kérelmét 

visszautasította.  

 

A HVB megállapította, hogy a fellebbező nyilvántartásba vétel iránti kérelme a 

jogszabályokban támasztott követelményeknek nem felel meg, mert az érvényes ajánlások 

száma 0, ami nem éri el a jelöltséghez szükséges számot — mely Budapest Főváros XVIII. 

mailto:FVB@budapest.hu


2014. 09.12. 

 

123 

kerületében a szlovák nemzetiség vonatkozásában: 5 —, így L. A.ek — a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán — a nyilvántartásba vételét 

visszautasította. Ennek oka az, hogy az ajánlást gyűjtő íveken az aláírást gyűjtő az íveket nem 

írta alá. 

 

A határozat ellen a fellebbező a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben 

elismerte, hogy az ajánlást gyűjtő T. J. a gyűjtőlapot nem írta alá. Véleménye szerint 

adminisztratív hiba történt azzal, hogy nem került külön kiemelten a gyűjtő lap alján lévő 

rovatba T. J. neve és aláírása.  

Előadta, hogy mint az ajánlást gyűjtőnek az aláírása valóban lemaradt a gyűjtőlap aljáról, 

ugyanakkor az ajánlóíven ajánlóként a saját adatai mellett szerepel az aláírása, és az 

adatgyűjtő felajánlotta, hogy az adminisztratív hiányosságot haladéktalanul pótolja. 

 

Fellebbező kérte a fellebbezés kedvező elbírálását különös tekintettel arra, hogy a XVIII. 

kerületi szlovák önkormányzati választásokon induló minden személyt érint az adminisztratív 

hiányosság miatti visszautasítás, és kérte az adatpótlás lehetőségének az engedélyezését az 

ajánlást gyűjtő személy részére. 

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. § (6) 

bekezdése szerint az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 

A Ve. 126. § c) pontja alapján az ajánlás érvényes, ha az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt 

követelményeknek. 

 

A Ve. 123. § (4) bekezdése szerint érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok 

megsértésével gyűjtöttek. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező által benyújtott ajánlóíven az 

aláírást gyűjtő polgár neve és aláírása nem szerepel. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.  alapján az ajánlásra vonatkozó bármely 

szabály megsértése esetén az ajánlást érvénytelennek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy 

alaki vagy tartalmi hibáról van-e szó. A Ve. szabályai az érvénytelenség megállapítása 

tekintetében a Fővárosi Választási Bizottság számára nem adnak mérlegelési lehetőséget. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentését követő 

negyedik napon — nyilvántartásba vesz.  

 

A HVB-nek abban az állapotában kell az ajánlóíveket elbírálnia, ahogyan azok benyújtásra 

kerültek. Az aláírást gyűjtő polgár nevét és aláírását utólag nem lehet pótolni. 

 

A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a fellebbező 2014. szeptember 8-án 

nyújtotta be a HVB-hez a szlovák nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmét. A kérelem elbírálására a törvényes határidőn belül, azaz 

2014. szeptember 8-án sor került.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján — hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés a) pontjára — a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 
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A határozat a Ve. 122. § (6) bekezdésén, 123. § (4) bekezdésén, 132. §-án, 231. § (5) 

bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-

án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § 

(7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 

23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

58. Napirend  

 

T. J. fellebbezése XVIII. kerületi HVB 143/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

121/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a T. J. által a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi 

Választási Bizottság 143/2014. (IX. 8.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában  5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő másodfokú 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

T. J. (a továbbiakban: fellebbező) az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus, Szlovák 

Nyugdíjasok Klubja jelölő szervezetek jelöltje a 2014. szeptember 8-án benyújtott 

kérelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán Budapest Főváros 

XVIII. kerületében a szlovák nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba 

vételét kérte. 
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A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottság 

(a továbbiakban: HVB) a 143/2014. (IX. 8.) számú határozatával a fellebbező kérelmét 

visszautasította.  

 

A HVB megállapította, hogy a fellebbező nyilvántartásba vétel iránti kérelme a 

jogszabályokban támasztott követelményeknek nem felel meg, mert az érvényes ajánlások 

száma 0, ami nem éri el a jelöltséghez szükséges számot — mely Budapest Főváros XVIII. 

kerületében a szlovák nemzetiség vonatkozásában: 5 — így T. J.nak a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán a nyilvántartásba vételét 

visszautasította. Ennek oka az, hogy az ajánlást gyűjtő íveken az aláírást gyűjtő az íveket nem 

írta alá. 

 

A határozat ellen a fellebbező a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben 

elismerte, hogy a gyűjtőlapot nem írta alá. Véleménye szerint adminisztratív hiba történt 

azzal, hogy nem került külön kiemelten a gyűjtő lap alján lévő rovatba a neve és aláírása. 

Felajánlotta, hogy az adminisztratív hiányosságot haladéktalanul pótolja. 

 

Fellebbező kérte a fellebbezés kedvező elbírálását különös tekintettel arra, hogy a XVIII. 

kerületi szlovák önkormányzati választásokon induló minden jelöltet érint az általa elkövetett 

adminisztratív hiányosság miatti visszautasítás, és kérte az adatpótlás, vagyis saját neve és 

aláírása pótlásának az engedélyezését.  

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. § (6) 

bekezdése szerint az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 

A Ve. 126. § c) pontja alapján az ajánlás érvényes, ha az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt 

követelményeknek. 

 

A Ve. 123. § (4) bekezdése szerint érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok 

megsértésével gyűjtöttek. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező által is elismerten a  

benyújtott ajánlóíven az aláírást gyűjtő polgár aláírása nem szerepel a gyűjtőlap alján. Az 

ajánlóív egésze érvénytelen ezen oknál fogva, függetlenül attól, hogy azon hány és milyen 

ajánlás szerepel. Az aláírást gyűjtő ajánlóként történő aláírása így nem vehető figyelembe.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.  alapján az ajánlásra vonatkozó bármely 

szabály megsértése esetén az ajánlást érvénytelennek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy 

alaki vagy tartalmi hibáról van-e szó. A Ve. szabályai az érvénytelenség megállapítása 

tekintetében a Fővárosi Választási Bizottság számára nem adnak mérlegelési lehetőséget. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentését követő 

negyedik napon — nyilvántartásba vesz.  

 

A HVB-nek abban az állapotában kell az ajánlóíveket elbírálnia, ahogyan azok benyújtásra 

kerültek. Az aláírást gyűjtő polgár nevét és aláírását utólag nem lehet pótolni. 

 

A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a fellebbező 2014. szeptember 8-án 

nyújtotta be a HVB-hez a szlovák nemzetiség egyéni képviselőjelöltjeként történő 
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nyilvántartásba vétel iránti kérelmét. A kérelem elbírálására a törvényes határidőn belül, azaz 

2014. szeptember 8-án sor került.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 

231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 

 

A határozat a Ve. 122. § (6) bekezdésén, 123. § (4) bekezdésén, 132. §-án, 231. § (5) 

bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-

án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § 

(7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 

23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

59. Napirend  

 

Civil Zugló Egyesület fellebbezése a XIV. kerületi HVB 187/2014. (IX. 09.) számú 

határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

122/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a Várnai László Sándor, a Civil Zugló Egyesület által a Budapest Főváros XIV. kerületi 

Helyi Választási Bizottság 187/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában, négy igen szavazattal, egy nem szavazat ellenében, a következő 

másodfokú határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot megváltoztatja és a 2014. 

október 12-re kitűzött helyi önkormányzati választásra a Budapest XIV. kerület 07. 

számú egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi 

Balogh Judit Anikót, mint a Civil Zugló Egyesület jelölő szervezet jelöltjét.   

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., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az 

legkésőbb 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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.  
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I n d o k o l á s 

A Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

187/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával visszautasította a 2014. évi helyi 

önkormányzati választásra nyilvántartásba venni képviselőjelöltként Balogh Judit Anikót, a 

Civil Zugló Egyesület jelöltjét a Budapest XIV. kerületi 07. számú egyéni választókerületben. 

Döntését azzal indokolta, hogy a bejelentéssel kapcsolatos dokumentumok átvizsgálása során 

észlelte, hogy Várnai László Sándor neve és aláírása több dokumentumon is szerepel (E2 

nyomtatvány és a személyi okmányainak a másolatain szereplő aláírás, aláírásgyűjtő íven 

aláírás gyűjtő polgárként).  Ezen három dokumentum közül az E2 nyomtatványon szereplő 

jelölő szervezet képviseletében eljáró személy aláírása szemmel láthatólag eltér a fent 

felsorolt többi dokumentumtól, különösen a személyi igazolványon szereplő aláírástól.  

 

A HVB ugyanakkor megállapította azt is, hogy a Balogh Judit Anikó jelölése érdekében 

benyújtott ajánlóíveken 99 ajánlás szerepel, melyből a HVI 89 darabot talált érvényesnek.  

 

A határozat ellen Várnai László Sándor nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, 

amelyben a döntés megváltoztatását és Balogh Judit Anikó képviselő-jelöltként való 

nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy Civil Zugló Egyesület 2014. szeptember 8-án leadta a 

HVB-hez Balogh Judit Anikó ajánlóíveit. A HVB azt kifogásolta, hogy az általa a Civil Zugló 

Egyesület bejegyzett elnökeként aláírt E2-es nyomtatványon található aláírása eltér a személyi 

igazolványában található aláírástól. Fellebbező ezt vitatja, de ennek ellenére külön íven 

megszövegezett — két tanú aláírásával ellátott — nyilatkozatot csatolt, amely szerint az E2-es 

nyomtatványon szereplő aláírás tőle származik.   

Megjegyezte, hogy az E2-es nyomtatványokat saját maga adta le, a választás irodában az ott 

dolgozók előtt töltötte ki, és a saját aláírása hamisítására semmiféle ésszerű ok nem lett volna. 

  

A fellebbezés alapos.  

 

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a benyújtott ajánlóíveken 89 érvényes 

ajánlás található, és a Budapest XIV. kerületi 07. számú egyéni választókerületben a 

nyilvántartásba vételhez 67 érvényes ajánlás szükséges.  

 

A Ve. 225. §-a szerint a fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók, amelyeket a 

Fővárosi Választási Bizottság értékelni köteles. 

 

A fellebbezéshez csatolt, a tanúk előtt tett nyilatkozat, amely szerint Várnai László Sándor az 

aggályosnak tartott aláírást sajátjának ismeri el, olyan új dokumentum, amelyet a HVB nem 

vizsgálhatott meg és döntése meghozatala során nem vehetett figyelembe. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint a HVB által az aláírások kapcsán felvetett 

kételyeket a nyilatkozat eloszlatja, ezért az E2-es nyomtatvány kitöltését megfelelőnek találta.  

 

A Ve.  132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentését követő 

negyedik napon — nyilvántartásba vesz. 
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Balogh Judit Anikó egyéni képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele kapcsán más 

akadályt sem a Fővárosi Választási Bizottság, sem a HVB nem észlelt.  

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján 

az elsőfokú határozatot megváltoztatta és rendelkezett Balogh Judit Anikónak, mint a Lehet 

Más a Politika jelöltjének a Budapest XIV. kerületi 15. számú egyéni választókerületben való 

nyilvántartásba vétele felől.  

 

A határozat a Ve. 119—134. §-án, 225. §-án, a 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi L. 

törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

60. Napirend  

 

Civilzugló Egyesület fellebbezése a XIV. kerületi HVB 195/2014. (IX.09.) számú 

határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

123/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a Várnai László Sándor, a Civil Zugló Egyesület elnöke által a Budapest Főváros XIV. 

kerületi Helyi Választási Bizottság 195/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen 

benyújtott fellebbezés tárgyában, négy igen szavazattal, egy nem szavazat ellenében, a 

következő másodfokú határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot megváltoztatja és a 2014. 

október 12-re kitűzött helyi önkormányzati választásra a Budapest XIV. kerület 15. 

számú egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi Tar 

Juditot, mint a Civil Zugló Egyesület jelölő szervezet jelöltjét.   

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., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az 

legkésőbb 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 
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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 

A Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

195/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával visszautasította a 2014. évi helyi 

önkormányzati választásra nyilvántartásba venni képviselőjelöltként Tar Juditot, a Civil Zugló 

Egyesület jelöltjét a Budapest XIV. kerületi 15. számú egyéni választókerületben. Döntését 

azzal indokolta, hogy a bejelentéssel kapcsolatos dokumentumok átvizsgálása során észlelte, 

hogy Várnai László Sándor neve és aláírása több dokumentumon is szerepel (E2 nyomtatvány 

és a személyi okmányainak a másolatain szereplő aláírás, aláírásgyűjtő íven aláírás gyűjtő 

polgárként).  Ezen három dokumentum közül az E2 nyomtatványon szereplő jelölő szervezet 

képviseletében eljáró személy aláírása szemmel láthatólag eltér a fent felsorolt többi 

dokumentumtól, különösen a személyi igazolványon szereplő aláírástól.  

 

A HVB azonban megállapította azt is, hogy a Tar Judit jelölése érdekében benyújtott 

ajánlóíveken 96 ajánlás szerepel, melyből a HVI 73 darabot talált érvényesnek.  

 

A határozat ellen Várnai László Sándor nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, 

amelyben a döntés megváltoztatását és Tar Judit képviselő-jelöltként való nyilvántartásba 

vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy Civil Zugló Egyesület 2014. szeptember 8-án leadta a 

HVB-hez Tar Judit ajánlóíveit. A HVB azt kifogásolta, hogy az általa a Civil Zugló Egyesület 

bejegyzett elnökeként aláírt E2-es nyomtatványon található aláírása eltér a személyi 

igazolványában található aláírástól. Fellebbező ezt vitatja, de ennek ellenére külön íven 

megszövegezett — két tanú aláírásával ellátott — nyilatkozatot csatolt, amely szerint az E2-es 

nyomtatványon szereplő aláírás tőle származik.   

Megjegyezte, hogy az E2-es nyomtatványokat saját maga adta le, a választás irodában az ott 

dolgozók előtt töltötte ki, és a saját aláírása hamisítására semmiféle ésszerű ok nem lett volna. 

 

A fellebbezés alapos.  

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a benyújtott ajánlóíveken 73 érvényes 

ajánlás található, és a Budapest XIV. kerületi 15. számú egyéni választókerületben a 

nyilvántartásba vételhez 67 érvényes ajánlás szükséges.  

 

A Ve. 225. §-a szerint a fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók, amelyeket a 

Fővárosi Választási Bizottság értékelni köteles. 

 

A fellebbezéshez csatolt, a tanúk előtt tett nyilatkozat, amely szerint Várnai László Sándor az 

aggályosnak tartott aláírást sajátjának ismeri el, olyan új dokumentum, amelyet a HVB nem 

vizsgálhatott meg és döntése meghozatala során nem vehetett figyelembe. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint a HVB által az aláírások kapcsán felvetett 

kételyeket a nyilatkozat eloszlatja, ezért az E2-es nyomtatvány kitöltését megfelelőnek találta. 

Megjegyzést érdemel, hogy HVB nem a személyazonosító igazolványban, hanem a Várnai 

László Sándor útlevélében lévő aláírás-képpel végezte az összevetést.    
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A Ve.  132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentését követő 

negyedik napon — nyilvántartásba vesz. 

 

Tar Judit egyéni képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele kapcsán más akadályt sem a 

Fővárosi Választási Bizottság, sem a HVB nem észlelt.  

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján 

az elsőfokú határozatot megváltoztatta és rendelkezett Tar Juditnak, mint a Lehet Más a 

Politika jelöltjének a Budapest XIV. kerületi 15. számú egyéni választókerületben való 

nyilvántartásba vétele felől.  

 

A határozat a Ve. 119—134. §-án, 225. §-án, a 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi L. 

törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

Dr. Temesi István szünetet rendel el. A szünet 21:00-től 21:29-ig tart. 

 

61. Napirend  

 

B. J. - Lehet Más A Politika - fellebbezése a XIV. kerületi HVB 198/2014. (IX. 09.) 

számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

124/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a B. J. által a Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság 198/2014. (IX. 

9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, öt igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő másodfokú határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot megváltoztatja és a 2014. 

október 12-re kitűzött helyi önkormányzati választásra a Budapest XIV. kerület 02. 

számú egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi 

Várnai György Károlyt, mint a Lehet Más a Politika Párt jelölő szervezet jelöltjét.   

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., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az 

legkésőbb 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 
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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 

A Budapest Főváros IV. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 198/2014. 

(IX. 9.) számú elsőfokú határozatával visszautasította a 2014. évi helyi önkormányzati 

választásra nyilvántartásba venni képviselőjelöltként Várnai György Károlyt, a Lehet Más a 

Politika jelöltjét a Budapest XIV. kerületi 03. számú egyéni választókerületben. Döntését 

azzal indokolta, hogy a bejelentéssel kapcsolatos dokumentumok átvizsgálása során észlelte, 

hogy az E2-es nyomtatványon a jelölt aláírásánál szereplő aláírás eltér az aláírás gyűjtő 

íveken az aláírásgyűjtő polgárként aláíró személy aláírásától. Mindkét nyomtatványon Várnai 

György neve szerepel, ezért a HVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdésére hivatkozva a nyilvántartásba vételt visszautasította.   

 

A HVB azonban megállapította azt is, hogy a Várnai György Károly jelölése érdekében 

benyújtott ajánlóíveken 65 ajánlás szerepel, melyből a HVI 62 darabot talált érvényesnek.  

 

A határozat ellen a B. J. nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

döntés megváltoztatását és Várnai György Károly képviselő-jelöltként való nyilvántartásba 

vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében az Ve. 43. § (1)—(2) bekezdésére, a 122. § (6) bekezdésére, a 125. § 

(1)—(3) bekezdésére, valamint a 126. § a)—c) pontjaira alapítva előadta, hogy az elsőfokú 

határozat jogszabálysértő, mert Várnai György Károly az E2-es nyomtatványt hiánytalanul 

kitöltötte és aláírta, a helyi választási iroda pedig nem lett volna jogosult vizsgálni az 

aláírások valódiságát. Az ajánlások vonatkozásában a törvényi követelmények teljesültek, a 

HVB pedig ezzel szemben hatáskörén túlterjeszkedve, a tényállás tisztázása és Várnai György 

Károly nyilatkozattételre való felhívása nélkül önkényesen döntött. Megjegyezte, hogy az 

aláírások valódiságának, egyezőségének megállapítása egy szakma, mely különös 

szakértelmet igényel, a HVB-nek pedig sem joga, sem szakértelme nincs az ilyen kérdésben 

való döntéshozatalra. 

 

B. J. fellebbezéséhez csatolva Várnai György Károly külön íven megszövegezett — két tanú 

aláírásával ellátott — nyilatkozatát, miszerint az egyéni jelölt bejelentő lapon, az ajánlóíven 

tett ajánlásán, valamint az ajánlásokat gyűjtő polgár aláírásánál (szintén az ajánlóíven) tett 

aláírások az ő saját aláírásai.    

A fellebbezés alapos.  

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a benyújtott ajánlóíveken 62 érvényes 

ajánlás található, és ugyanennyi a Budapest XIV. kerületi 02. számú egyéni 

választókerületben a nyilvántartásba vételhez szükséges ajánlások száma is.  

 

A Ve. 225. §-a szerint a fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók, amelyeket a 

Fővárosi Választási Bizottság értékelni köteles. 
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A fellebbezéshez csatolt, a tanúk előtt tett nyilatkozat, amely szerint Várnai György Károly az 

aggályosnak tartott aláírásokat sajátjának ismeri el, olyan új dokumentum, amelyet a HVB 

nem vizsgálhatott meg és döntése meghozatal során nem vehetett figyelembe. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint a HVB által az aláírások kapcsán felvetett 

kételyeket a nyilatkozat eloszlatja, ezért az E2-es nyomtatvány kitöltését megfelelőnek találta.  

 

A Ve.  132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentését követő 

negyedik napon — nyilvántartásba vesz. 

 

Várnai György Károly egyéni képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele kapcsán más 

akadályt sem a Fővárosi Választási Bizottság, sem a HVB nem észlelt.  

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján 

az elsőfokú határozatot megváltoztatta és rendelkezett Várnai György Károlynak, mint a 

Lehet Más a Politika jelöltjének a Budapest XIV. kerületi 03. számú egyéni 

választókerületben való nyilvántartásba vétele felől.  

  

A határozat a Ve. 119—134. §-án, 225. §-án, a 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi L. 

törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

62. Napirend  

 

L. F.  fellebbezése a XIX. kerületi HVB 157/2014 (IX.09.) számú határozat ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

125/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a L. F. által a Budapest Főváros XIX. kerületi Helyi Választási Bizottság 157/2014. (IX. 

09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, öt igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő másodfokú határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja.   

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., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az 

legkésőbb 2014. szeptember 15-én (hétfő) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az 
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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 

L. F. kifogással fordult a Budapest Főváros XIX. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz, 

melyben előadta, hogy Gajda Péter — Budapest Főváros XIX. kerület Kispest 

Önkormányzatának polgármestere és egyben az MSZP-EGYÜTT-PM-DK-Kispest Jövőjéért 

Egyesület jelölőszervezetek közös polgármesterjelöltje — a kerületi iskolás gyerekek számára 

a kerületi önkormányzat által díjmentesen biztosított füzetcsomag borítólapjaként 

tájékoztatásnak álcázott kampányanyagot küldött meg. A borítólapot összevetve Gajda Péter 

választási óriás plakátjával megállapítható, hogy azok színvilágukban, tartalmukban, 

elrendezésükben és megjelenésükben erősen hasonlatosak.  

A borítólap annak időzítésével, megjelenésével Gajda Péter polgármesterjelölt kampányát 

erősíti, amely cselekmény sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelveket.  

Kifogástevő beadványa alapján a választási alapelvek megsértésének megállapítását és bírság 

kiszabását kérte.  

A Budapest Főváros XIX. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

157/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával a kifogást elkésettség okán érdemi vizsgálat 

nélkül elutasította. 

 

Döntését azzal indokolta, hogy a Helyi Választási Irodától kapott hivatalos adat szerint a 

füzetcsomag átadására 2014. szeptember 1. és 2. napján került sor a kerületi iskolások 

számára, amivel ellentétes adatot a kifogás sem tartalmaz. A Ve. 209. § (1) bekezdése 

értelmében a kifogásnak legkésőbb 2014. szeptember 5. napján meg kellett volna érkeznie a 

HVB-hez, amivel szemben a benyújtásra csak 2014. szeptember 9. napján került sor. Mivel a 

kifogás elkésett, azt a HVB a Ve. 215. § b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

 

A határozat ellen Lazanyi Ferenc nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, 

amelyben a döntés megváltoztatását kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében új tényként és bizonyítékként előadta, hogy a füzetcsomagot 2014. 

szeptember 8-án vette át, amelynek alátámasztására egy nyilatkozatot is csatolt.  A teljes 

bizonyító erejű magánokirat szerint Alvári Csaba adta át 2014. szeptember 8-án L. F. nek a 

füzetcsomagot, aki úgy jutott hozzá, hogy azt gyermeke kapta meg az Erkel Ferenc Általános 

iskolában szeptember 8-án. L. F. nek arról tudomása nem volt, hogy a füzetcsomagokat 

szeptember 1. és 2. napján osztották ki a gyerekek részére. Álláspontja szerint, ha a jogsértés 

folyamatos, akkor annak teljes tartama alatt benyújtható kifogás. Sérelmezte azt is, hogy a 

HVB nem tisztázta a jogsértés ő részére való elkövetésének idejét. 

A fellebbezés nem alapos.  

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

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

jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a választási 

bizottsághoz. A Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell 

utasítani, ha az elkésett.  
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A füzetcsomagok szétosztására L. F.  által sem vitatottan 2014. szeptember 1. és 2. napján 

került sor. Az, hogy L. F.  erről mikor és kitől, továbbá milyen módon szerzett tudomást, a 

határidő betartása szempontjából nem releváns, mert a kifogásban sérelmezett 

jogszabálysértésre 2014. szeptember 1. és 2. napján került sor és nem akkor, amikor arról L. 

F.  tudomást szerzett. 

 

A HVB előtt az Alvári Csaba által 2014. szeptember 10-én tett nyilatkozat nem volt ismert, 

annak tartalmát a HVB nem vizsgálhatta és nem vehette figyelembe, mert döntését korábban, 

szeptember 9-én hozta meg. 

 

Mindezekből következően a Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint a HVB 2014. 

szeptember 9-én törvényesen állapította meg a kifogás elkésettségét, és helyesen alkalmazta 

ennek jogkövetkezményét, az érdemi vizsgálat nélküli elutasítást. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

az elsőfokú határozatot helybenhagyta.  

 

A határozat Ve.  a 208. §-án, a 215. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 

222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint 

a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

63. Napirend  

 

S. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 125/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

126/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a dr. S. K.   által a Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottság 125/2014. 

(IX. 08.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 igen, 

szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

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 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban 
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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 

A Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 125/2014. 

(IX. 08.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra 

nyilvántartásba vette Péter Lajost, mint a Lehet Más a Politika jelölő szervezet Budapest 

Főváros IX. kerületi 5. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltjét. 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Péter Lajos 2014. szeptember 4-én 9 

ajánlóívet nyújtott be összesen 55 ajánlással, amelyből a Budapest Főváros IX. kerületi Helyi 

Választási Iroda 43 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma 

meghaladta az 5. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltséghez szükséges számot — 42 

érvényes ajánlás —, a HVB Péter Lajost egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat ellen dr. S. K. nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

HVB mérlegelési jogkörben hozott határozatának és az azt megelőző eljárásnak a 

megvizsgálását kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint a nyilvántartásba vételről döntő 2014. szeptember 

8-i HVB ülésén számos egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

született döntés, amely határozatok a helyi önkormányzat honlapján közzétételre került. 

A 125/2014. (IX.8.) HVB határozat indokolásából megállapítható, hogy Péter Lajos 

mindösszesen egy érvényes ajánlással többel rendelkezik, mint amennyi a nyilvántartásba 

vételhez szükséges.  

 

Fellebbező szerint figyelemmel arra, hogy a HVB által kialakított gyakorlat azt mutatta, 

miszerint az ajánlások közel egyharmad része, illetve egyes esetekben ennél több is 

érvénytelen a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a Budapest Főváros IX. kerületi HVB-

be delegált tagja – Kredits Krisztina – folyó év szeptember 09-én a HVB ülésén jelezte a 

feltűnően szokatlan számarányokkal kapcsolatos aggályait és kérte egyúttal, hogy a kérdéses 

ajánlóíveket megtekinthesse. Indítványának a HVB nem adott helyt, az ajánlóívek 

megvizsgálását nem tette lehetővé, sőt a bizottság általi áttekintést a bizottság többségi 

határozattal elutasította. Ezen körülmények az aznapi ülés jegyzőkönyvében rögzítésre 

kerültek.  

Az elutasító döntés folytán súlyosan korlátozásra kerültek a konkrét nyilvántartásbavételi 

határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget biztosító alapjogok, ezért indokolt, hogy a 

tárgykörben megelőzőleg benyújtott kifogásnak a Fővárosi Választási Bizottság helyt adjon. 

Kizárólag a Ve. 231. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat keretében lehetséges ugyanis döntést 

hozni a kifogásolt határozatok megváltoztatásáról, avagy helyben hagyásáról.  

A fentiek – fellebbező álláspontja szerint – a Ve. 14. § (1) bekezdésében foglaltakon 

túlmenően súlyosan sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és f) pontjait is, azaz a választás 

tisztaságának megóvásához, valamint a választási eljárás nyilvánosságához kapcsolódó 

választási alapelvek érvényre juttatását jogszabály ellenesen mellőzték.  

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a Ve. 231. § (4) bekezdése 

értelmében a sérelmezett határozatot valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja meg. 
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A jogsértés bizonyítékaként a szóban forgó 125/2014. (IX.8.) HVB határozat, valamint a 

folyó év szeptember 9. HVB ülésről készült jegyzőkönyv kivonata csatolásra került. 

A fellebbezés nem alapos.  

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A 5. számú képviselői egyéni választókerületben Péter Lajos képviselőjelölt 

nyilvántartásbavételéről szóló 125/2014. (IX.8) HVB határozat (továbbiakban elsőfokú 

határozat) az alábbiakat rögzíti. 

A HVB a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény 9. § (1) bekezdése alapján Péter Lajost, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet 

jelöltjét a Budapest Főváros IX. kerület 5. számú egyéni választókerületben 

képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi a következő indokolással.  

Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Iroda (továbbiakban: Helyi Választási Iroda) 

2014. augusztus 18-án kelt hirdetményében az 5. számú egyéni választókerületben a 

jelöltséghez szükséges ajánlások számát 42-ben állapította meg. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, 

ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 

A Helyi Választási Iroda a Ve. 125- 127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát, 

valamint az ajánlóíveken szereplő ajánlások közül 55 darab ajánlást – a HVB döntésének 

előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a „szavazókörök és választókerületek 

nyilvántartása” adatai alapján ellenőrzött. 

A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi 

Választási Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes HVB-t. 

A HVB megvizsgálta a Helyi Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek adattartalmát, 

valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások száma eléri-e a 

megkövetelt határt, és megállapította, hogy a fent nevezett képviselőjelölt 55 darab 

leellenőrzött ajánlásából 43 darab érvényes, 12 darab nem felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 

126. §-ában foglalt követelményeknek, így a 2010. évi L. törvény 9. §-ában meghatározott 

mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba vétel jogszabályi 

feltételeinek eleget tett. 

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság a HVB 2014. szeptember 8. napján tartott ülésről készült jegyzőkönyvben foglaltak 

alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott elsőfokú határozat 

szavazásában a jelenlévő hat bizottsági tagból – mely között megtalálható a fellebbezésben 

említett Kredits Krisztina is – hat tag igennel, azaz egyhangúan megszavazta az egyéni 

képviselőjelölt nyilvántartásba vételét. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a határozathozatal 

során hozzászólás, kérés, kérdés nem merült fel. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a másodfokú eljárása során megállapította, hogy a HVB a 

kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az érvényesnek 

talált 43 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette nyilvántartásba Péter Lajost 

Budapest IX. kerületi egyéni választókerületi képviselő-jelöltként. 

 

Ami a fellebbezéshez becsatolt HVB 2014. szeptember 9. napján tartott üléséről készült 

jegyzőkönyv kivonatának vizsgálatát illeti, az jelen nyilvántartásbavételi elsőfokú határozat 

elleni fellebbezésnek nem lehet tárgya, mivel a 2014. szeptember 9-ei jegyzőkönyv nem 

tartozik a megtámadott 2014. szeptember 8-ai elsőfokú határozat és azt megelőző eljáráshoz. 
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A 2014. szeptember 8. napján meghozott nyilvántartásba vételről szóló elsőfokú határozat 

nem képezheti jogalapját a 2014. szeptember 9. napján tartott HVB ülésén elhangzottak elleni 

jogorvoslatnak. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta, mert azt mindenben 

törvényesnek találta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

64. Napirend  

 

S. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 126/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

127/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a dr. S. K.   által a Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottság 126/2014. 

(IX. 08.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros IX. kerületi HVB (továbbiakban: HVB) 126/2014. (IX. 08.) számú 

elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra nyilvántartásba vette 

Jeszenszky Ildikó Edinát, mint a Lehet Más a Politika jelölő szervezet Budapest Főváros IX. 

kerületi 7. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltjét. 
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 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Jeszenszky Ildikó Edina 2014. 

szeptember 4-én 8 ajánlóívet nyújtott be összesen 49 ajánlással, amelyből a Budapest Főváros 

IX. kerületi Helyi Választási Iroda 42 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes 

ajánlások száma meghaladta az 7. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltséghez 

szükséges számot — 41 érvényes ajánlás —, a HVB Jeszenszky Ildikó Edinát egyéni 

képviselőjelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat ellen dr. S. K. nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

HVB mérlegelési jogkörben hozott határozatának és az azt megelőző eljárásnak a 

megvizsgálását kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint a nyilvántartásba vételről döntő 2014. szeptember 

8-i HVB ülésén számos egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

született döntés, amely határozatok a helyi önkormányzat honlapján közzétételre került. 

A 126/2014. (IX.8.) HVB határozat indokolásából megállapítható, hogy Jeszenszky Ildikó 

Edina mindösszesen egy érvényes ajánlással többel rendelkezik, mint amennyi a 

nyilvántartásba vételhez szükséges.  

 

Fellebbező szerint figyelemmel arra, hogy a HVB által kialakított gyakorlat azt mutatta, 

miszerint az ajánlások közel egyharmad része, illetve egyes esetekben ennél több is 

érvénytelen a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a Budapest Főváros IX. kerületi HVB-

be delegált tagja – Kredits Krisztina – folyó év szeptember 09-én a HVB ülésén jelezte a 

feltűnően szokatlan számarányokkal kapcsolatos aggályait és kérte egyúttal, hogy a kérdéses 

ajánlóíveket megtekinthesse. Indítványának a HVB nem adott helyt, az ajánlóívek 

megvizsgálását nem tette lehetővé, sőt a bizottság általi áttekintést a bizottság többségi 

határozattal elutasította. Ezen körülmények az aznapi ülés jegyzőkönyvében rögzítésre 

kerültek.  

Az elutasító döntés folytán súlyosan korlátozásra kerültek a konkrét nyilvántartásbavételi 

határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget biztosító alapjogok, ezért indokolt, hogy a 

tárgykörben megelőzőleg benyújtott kifogásnak a Fővárosi Választási Bizottság helyt adjon. 

Kizárólag a Ve. 231. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat keretében lehetséges ugyanis döntést 

hozni a kifogásolt határozatok megváltoztatásáról, avagy helyben hagyásáról.  

A fentiek – fellebbező álláspontja szerint – a Ve. 14. § (1) bekezdésében foglaltakon 

túlmenően súlyosan sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és f) pontjait is, azaz a választás 

tisztaságának megóvásához, valamint a választási eljárás nyilvánosságához kapcsolódó 

választási alapelvek érvényre juttatását jogszabály ellenesen mellőzték.  

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a Ve. 231. § (4) bekezdése 

értelmében a sérelmezett határozatot valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja meg. 

A jogsértés bizonyítékaként a szóban forgó 126/2014. (IX.8.) HVB határozat, valamint a 

folyó év szeptember 9. napján tartott HVB üléséről készült jegyzőkönyv kivonata csatolásra 

került. 

A fellebbezés nem alapos.  

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület 7. számú képviselői egyéni választókerületében Jeszenszky 

Ildikó Edina képviselőjelölt nyilvántartásbavételéről szóló 126/2014. (IX.8) HVB határozat 

(továbbiakban elsőfokú határozat) az alábbiakat rögzíti. 

A HVB a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény 9. § (1) bekezdése alapján Jeszenszky Ildikó Edinát, a Lehet Más a Politika jelölő 
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szervezet jelöltjét a Budapest Főváros IX. kerület 7. számú egyéni választókerületben 

képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi a következő indokolással.  

Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Iroda (továbbiakban: Helyi Választási Iroda) 

2014. augusztus 18-án kelt hirdetményében a 7. számú egyéni választókerületben a 

jelöltséghez szükséges ajánlások számát 41-ben állapította meg. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, 

ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 

A Helyi Választási Iroda a Ve. 125- 127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát, 

valamint az ajánlóíveken szereplő ajánlások közül 49 darab ajánlást – a HVB döntésének 

előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a „szavazókörök és választókerületek 

nyilvántartása” adatai alapján ellenőrzött. 

A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi 

Választási Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes HVB-t. 

A HVB megvizsgálta a Helyi Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek adattartalmát, 

valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások száma eléri-e a 

megkövetelt határt, és megállapította, hogy a fent nevezett képviselőjelölt 49 darab 

leellenőrzött ajánlásából 42 darab érvényes, 7 darab nem felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 

126. §-ában foglalt követelményeknek, így a 2010. évi L. törvény 9. §-ában meghatározott 

mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba vétel jogszabályi 

feltételeinek eleget tett. 

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság a HVB 2014. szeptember 8. napján tartott ülésről készült jegyzőkönyvben foglaltak 

alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott elsőfokú határozat 

szavazásában a jelenlévő hat bizottsági tagból – mely között megtalálható a fellebbezésben 

említett Kredits Krisztina is – hat tag igennel, azaz egyhangúan megszavazta az egyéni 

képviselőjelölt nyilvántartásba vételét. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a határozathozatal 

során hozzászólás, kérés, kérdés nem merült fel. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a másodfokú eljárása során megállapította, hogy a HVB a 

kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az érvényesnek 

talált 43 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette nyilvántartásba Jeszenszky 

Ildikó Edinát Budapest IX. kerületi egyéni választókerületi képviselőjelöltként. 

 

Ami a fellebbezéshez becsatolt HVB 2014. szeptember 9. napján tartott üléséről készült 

jegyzőkönyv kivonatának vizsgálatát illeti, az jelen nyilvántartásba vételi elsőfokú határozat 

elleni fellebbezésnek nem lehet tárgya, mivel a 2014. szeptember 9-ei jegyzőkönyv nem 

tartozik a megtámadott 2014. szeptember 8-ai elsőfokú határozat és azt megelőző eljáráshoz. 

 

A 2014. szeptember 8. napján meghozott nyilvántartásba vételről szóló elsőfokú határozat 

nem képezheti jogalapját a 2014. szeptember 9. napján tartott HVB ülésén elhangzottak elleni 

jogorvoslatnak. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta, mert azt mindenben 

törvényesnek találta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 
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65. Napirend  

 

S. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 140/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

128/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a dr. S. K.   által a Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottság 140/2014. 

(IX. 08.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 140/2014. 

(IX. 08.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra 

nyilvántartásba vette Deutsch Lászlót, mint a Lehet Más a Politika jelölő szervezet Budapest 

Főváros IX. kerületi 9. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltjét. 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Deutsch László 2014. szeptember 8-án 

15 ajánlóívet nyújtott be összesen 56 ajánlással, amelyből a Budapest Főváros IX. kerületi 

Helyi Választási Iroda 46 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások 

száma meghaladta az 9. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltséghez szükséges 

számot — 45 érvényes ajánlás —, a HVB Deutsch Lászlót egyéni képviselőjelöltként 

nyilvántartásba vette. 
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A határozat ellen dr. S. K. nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

HVB mérlegelési jogkörben hozott határozatának és az azt megelőző eljárásnak a 

megvizsgálását kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint a nyilvántartásba vételről döntő 2014. szeptember 

8-i HVB ülésén számos egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

született döntés, amely határozatok a helyi önkormányzat honlapján közzétételre került. 

A 140/2014. (IX.8.) HVB határozat indokolásából megállapítható, hogy Deutsch László 

mindösszesen egy érvényes ajánlással többel rendelkezik, mint amennyi a nyilvántartásba 

vételhez szükséges.  

 

Fellebbező szerint figyelemmel arra, hogy a HVB által kialakított gyakorlat azt mutatta, 

miszerint az ajánlások közel egyharmad része, illetve egyes esetekben ennél több is 

érvénytelen a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a Budapest Főváros IX. kerületi HVB-

be delegált tagja – Kredits Krisztina – folyó év szeptember 09-én a HVB ülésén jelezte a 

feltűnően szokatlan számarányokkal kapcsolatos aggályait és kérte egyúttal, hogy a kérdéses 

ajánlóíveket megtekinthesse. Indítványának a HVB nem adott helyt, az ajánlóívek 

megvizsgálását nem tette lehetővé, sőt a bizottság általi áttekintést a bizottság többségi 

határozattal elutasította. Ezen körülmények az aznapi ülés jegyzőkönyvében rögzítésre 

kerültek.  

Az elutasító döntés folytán súlyosan korlátozásra kerültek a konkrét nyilvántartásba vételi 

határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget biztosító alapjogok, ezért indokolt, hogy a 

tárgykörben megelőzőleg benyújtott kifogásnak a Fővárosi Választási Bizottság helyt adjon. 

Kizárólag a Ve. 231. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat keretében lehetséges ugyanis döntést 

hozni a kifogásolt határozatok megváltoztatásáról, avagy helyben hagyásáról.  

A fentiek – fellebbező álláspontja szerint – a Ve. 14. § (1) bekezdésében foglaltakon 

túlmenően súlyosan sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és f) pontjait is, azaz a választás 

tisztaságának megóvásához, valamint a választási eljárás nyilvánosságához kapcsolódó 

választási alapelvek érvényre juttatását jogszabály ellenesen mellőzték.  

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a Ve. 231. § (4) bekezdése 

értelmében a sérelmezett határozatot valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja meg. 

A jogsértés bizonyítékaként a szóban forgó 140/2014. (IX.8.) HVB határozat, valamint a 

folyó év szeptember 9. napján tartott HVB üléséről készült jegyzőkönyv kivonata csatolásra 

került. 

A fellebbezés nem alapos.  

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület 9. számú képviselői egyéni választókerületében Deutsch 

László képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről szóló 140/2014. (IX.8) HVB határozat 

(továbbiakban elsőfokú határozat) az alábbiakat rögzíti. 

A HVB a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény 9. § (1) bekezdése alapján Deutsch Lászlót, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet 

jelöltjét a Budapest Főváros IX. kerület 9. számú egyéni választókerületben 

képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi a következő indokolással.  

Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Iroda (továbbiakban: Helyi Választási Iroda) 

2014. augusztus 18-án kelt hirdetményében a 9. számú egyéni választókerületben a 

jelöltséghez szükséges ajánlások számát 45-ben állapította meg. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, 

ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 
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A Helyi Választási Iroda a Ve. 125- 127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát, 

valamint az ajánlóíveken szereplő ajánlások közül 56 darab ajánlást – a HVB döntésének 

előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a „szavazókörök és választókerületek 

nyilvántartása” adatai alapján ellenőrzött. 

A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi 

Választási Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes HVB-t. 

A HVB megvizsgálta a Helyi Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek adattartalmát, 

valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások száma eléri-e a 

megkövetelt határt, és megállapította, hogy a fent nevezett képviselőjelölt 56 darab 

leellenőrzött ajánlásából 46 darab érvényes, 10 darab nem felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 

126. §-ában foglalt követelményeknek, így a 2010. évi L. törvény 9. §-ában meghatározott 

mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba vétel jogszabályi 

feltételeinek eleget tett. 

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság a HVB 2014. szeptember 8. napján tartott ülésről készült jegyzőkönyvben foglaltak 

alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott elsőfokú határozat 

szavazásában a jelenlévő hat bizottsági tagból – mely között megtalálható a fellebbezésben 

említett Kredits Krisztina is – hat tag igennel, azaz egyhangúan megszavazta az egyéni 

képviselőjelölt nyilvántartásba vételét. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a határozathozatal 

során hozzászólás, kérés, kérdés nem merült fel. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a másodfokú eljárása során megállapította, hogy a HVB a 

kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az érvényesnek 

talált 46 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette nyilvántartásba Deutsch Lászlót 

Budapest IX. kerületi egyéni választókerületi képviselőjelöltként. 

 

Ami a fellebbezéshez becsatolt HVB 2014. szeptember 9. napján tartott üléséről készült 

jegyzőkönyv kivonatának vizsgálatát illeti, az jelen nyilvántartásba vételi elsőfokú határozat 

elleni fellebbezésnek nem lehet tárgya, mivel a 2014. szeptember 9-ei jegyzőkönyv nem 

tartozik a megtámadott 2014. szeptember 8-ai elsőfokú határozat és azt megelőző eljáráshoz. 

 

A 2014. szeptember 8. napján meghozott nyilvántartásba vételről szóló elsőfokú határozat 

nem képezheti jogalapját a 2014. szeptember 9. napján tartott HVB ülésén elhangzottak elleni 

jogorvoslatnak. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta, mert azt mindenben 

törvényesnek találta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

66. Napirend  

 

S. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 144/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 
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Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

129/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a dr. S. K.   által a Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottság 144/2014. 

(IX. 08.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 144/2014. 

(IX. 08.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra 

nyilvántartásba vette Holányi Istvánt, mint a Lehet Más a Politika jelölő szervezet Budapest 

Főváros IX. kerületi 10. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltjét. 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Holányi István 2014. szeptember 8-án 

8 ajánlóívet nyújtott be összesen 45 ajánlással, amelyből a Budapest Főváros IX. kerületi 

Helyi Választási Iroda 38 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások 

száma megegyezett az 10. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltséghez szükséges 

számmal — 38 érvényes ajánlás —, a HVB Holányi Istvánt egyéni képviselőjelöltként 

nyilvántartásba vette. 

 

A határozat ellen dr. S. K. nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

HVB mérlegelési jogkörben hozott határozatának és az azt megelőző eljárásnak a 

megvizsgálását kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint a nyilvántartásba vételről döntő 2014. szeptember 

8-i HVB ülésén számos egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

született döntés, amely határozatok a helyi önkormányzat honlapján közzétételre került. 

A 144/2014. (IX.08.) HVB határozat indokolásából megállapítható, hogy Holányi István a 

képviselőjelöltséghez szükséges számmal megegyező érvényes ajánlással rendelkezik a 

nyilvántartásba vételhez.  

 

Fellebbező szerint figyelemmel arra, hogy a HVB által kialakított gyakorlat azt mutatta, 

miszerint az ajánlások közel egyharmad része, illetve egyes esetekben ennél több is 
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érvénytelen a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a Budapest Főváros IX. kerületi HVB-

be delegált tagja – Kredits Krisztina – folyó év szeptember 9-én a HVB ülésén jelezte a 

feltűnően szokatlan számarányokkal kapcsolatos aggályait és kérte egyúttal, hogy a kérdéses 

ajánlóíveket megtekinthesse. Indítványának a HVB nem adott helyt, az ajánlóívek 

megvizsgálását nem tette lehetővé, sőt a bizottság általi áttekintést a bizottság többségi 

határozattal elutasította. Ezen körülmények az aznapi ülés jegyzőkönyvében rögzítésre 

kerültek.  

Az elutasító döntés folytán súlyosan korlátozásra kerültek a konkrét nyilvántartásbavételi 

határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget biztosító alapjogok, ezért indokolt, hogy a 

tárgykörben megelőzőleg benyújtott kifogásnak a Fővárosi Választási Bizottság helyt adjon. 

Kizárólag a Ve. 231. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat keretében lehetséges ugyanis döntést 

hozni a kifogásolt határozatok megváltoztatásáról, avagy helyben hagyásáról.  

A fentiek – fellebbező álláspontja szerint – a Ve. 14. § (1) bekezdésében foglaltakon 

túlmenően súlyosan sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és f) pontjait is, azaz a választás 

tisztaságának megóvásához, valamint a választási eljárás nyilvánosságához kapcsolódó 

választási alapelvek érvényre juttatását jogszabály ellenesen mellőzték.  

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a Ve. 231. § (4) bekezdése 

értelmében a sérelmezett határozatot valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja meg. 

A jogsértés bizonyítékaként a szóban forgó 144/2014. (IX.08.) HVB határozat, valamint a 

folyó év szeptember 9. napján tartott HVB üléséről készült jegyzőkönyv kivonata csatolásra 

került. 

A fellebbezés nem alapos.  

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület 10. számú képviselői egyéni választókerületében Holányi 

István képviselőjelölt nyilvántartásbavételéről szóló 144/2014. (IX.08) HVB határozat 

(továbbiakban elsőfokú határozat) az alábbiakat rögzíti. 

A HVB a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény 9. § (1) bekezdése alapján Holányi Istvánt, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet 

jelöltjét a Budapest Főváros IX. kerület 10. számú egyéni választókerületben 

képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi a következő indokolással.  

Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Iroda (továbbiakban: Helyi Választási Iroda) 

2014. augusztus 18-án kelt hirdetményében a 10. számú egyéni választókerületben a 

jelöltséghez szükséges ajánlások számát 38-ban állapította meg. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, 

ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 

A Helyi Választási Iroda a Ve. 125- 127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát, 

valamint az ajánlóíveken szereplő ajánlások közül 45 darab ajánlást – a HVB döntésének 

előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a „szavazókörök és választókerületek 

nyilvántartása” adatai alapján ellenőrzött. 

A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi 

Választási Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes HVB-t. 

A HVB megvizsgálta a Helyi Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek adattartalmát, 

valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások száma eléri-e a 

megkövetelt határt, és megállapította, hogy a fent nevezett képviselőjelölt 45 darab 

leellenőrzött ajánlásából 38 darab érvényes, 7 darab nem felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 

126. §-ában foglalt követelményeknek, így a 2010. évi L. törvény 9. §-ában meghatározott 

mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba vétel jogszabályi 

feltételeinek eleget tett. 
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Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság a HVB 2014. szeptember 8. napján tartott ülésről készült jegyzőkönyvben foglaltak 

alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott elsőfokú határozat 

szavazásában a jelenlévő hat bizottsági tagból – mely között megtalálható a fellebbezésben 

említett Kredits Krisztina is – hat tag igennel, azaz egyhangúan megszavazta az egyéni 

képviselőjelölt nyilvántartásba vételét. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a határozathozatal 

során hozzászólás, kérés, kérdés nem merült fel. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a másodfokú eljárása során megállapította, hogy a HVB a 

kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az érvényesnek 

talált 38 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette nyilvántartásba Holányi Istvánt 

Budapest IX. kerületi egyéni választókerületi képviselőjelöltként. 

 

Ami a fellebbezéshez becsatolt HVB 2014. szeptember 9. napján tartott üléséről készült 

jegyzőkönyv kivonatának vizsgálatát illeti, az jelen nyilvántartásbavételi elsőfokú határozat 

elleni fellebbezésnek nem lehet tárgya, mivel a 2014. szeptember 9-ei jegyzőkönyv nem 

tartozik a megtámadott 2014. szeptember 8-ai elsőfokú határozat és azt megelőző eljáráshoz. 

 

A 2014. szeptember 8. napján meghozott nyilvántartásbavételről szóló elsőfokú határozat nem 

képezheti jogalapját a 2014. szeptember 9. napján tartott HVB ülésén elhangzottak elleni 

jogorvoslatnak. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta, mert azt mindenben 

törvényesnek találta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

67. Napirend  

 

S. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 145/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

130/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a dr. S. K.   által a Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottság 145/2014. 

(IX. 08.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 
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A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 145/2014. 

(IX. 08.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra 

nyilvántartásba vette Gecsei-Tóth Andreát, mint a Lehet Más a Politika jelölő szervezet 

Budapest Főváros IX. kerületi 6. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltjét. 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Gecsei-Tóth Andrea 2014. szeptember 

8-án 12 ajánlóívet nyújtott be összesen 58 ajánlással, amelyből a Budapest Főváros IX. 

kerületi Helyi Választási Iroda 43 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes 

ajánlások száma megegyezett a 6. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltséghez 

szükséges számmal — 43 érvényes ajánlás —, a HVB Gecsei-Tóth Andreát egyéni 

képviselőjelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat ellen dr. S. K. nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

HVB mérlegelési jogkörben hozott határozatának és az azt megelőző eljárásnak a 

megvizsgálását kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint a nyilvántartásba vételről döntő 2014. szeptember 

8-i HVB ülésén számos egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

született döntés, amely határozatok a helyi önkormányzat honlapján közzétételre került. 

A 145/2014. (IX.8.) HVB határozat indokolásából megállapítható, hogy Gecsei-Tóth Andrea 

a képviselőjelöltséghez szükséges számmal megegyező érvényes ajánlással rendelkezik, a 

nyilvántartásba vételhez.  

 

Fellebbező szerint figyelemmel arra, hogy a HVB által kialakított gyakorlat azt mutatta, 

miszerint az ajánlások közel egyharmad része , illetve egyes esetekben ennél több is 

érvénytelen a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a Budapest Főváros IX. kerületi HVB-

be delegált tagja – Kredits Krisztina – folyó év szeptember 09-én a HVB ülésén jelezte a 

feltűnően szokatlan számarányokkal kapcsolatos aggályait és kérte egyúttal, hogy a kérdéses 

ajánlóíveket megtekinthesse. Indítványának a HVB nem adott helyt, az ajánlóívek 

megvizsgálását nem tette lehetővé, sőt a bizottság általi áttekintést a bizottság többségi 

határozattal elutasította. Ezen körülmények az aznapi ülés jegyzőkönyvében rögzítésre 

kerültek.  

Az elutasító döntés folytán súlyosan korlátozásra kerültek a konkrét nyilvántartásbavételi 

határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget biztosító alapjogok, ezért indokolt, hogy a 

tárgykörben megelőzőleg benyújtott kifogásnak a Fővárosi Választási Bizottság helyt adjon. 
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Kizárólag a Ve. 231. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat keretében lehetséges ugyanis döntést 

hozni a kifogásolt határozatok megváltoztatásáról, avagy helyben hagyásáról.  

A fentiek – fellebbező álláspontja szerint – a Ve. 14. § (1) bekezdésében foglaltakon 

túlmenően súlyosan sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és f) pontjait is, azaz a választás 

tisztaságának megóvásához, valamint a választási eljárás nyilvánosságához kapcsolódó 

választási alapelvek érvényre juttatását jogszabály ellenesen mellőzték.  

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a Ve. 231. § (4) bekezdése 

értelmében a sérelmezett határozatot valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja meg. 

A jogsértés bizonyítékaként a szóban forgó 145/2014. (IX.8.) HVB határozat, valamint a 

folyó év szeptember 9. napján tartott HVB ülésről készült jegyzőkönyv kivonata csatolásra 

került. 

A fellebbezés nem alapos.  

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület 6. számú képviselői egyéni választókerületben Gecsei-Tóth 

Andrea képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről szóló 145/2014. (IX.8) HVB határozat 

(továbbiakban elsőfokú határozat) az alábbiakat rögzíti. 

A HVB a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény 9. § (1) bekezdése alapján Gecsei-Tóth Andreát, a Lehet Más a Politika jelölő 

szervezet jelöltjét a Budapest Főváros IX. kerület 6. számú egyéni választókerületben 

képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi a következő indokolással.  

Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Iroda (továbbiakban: Helyi Választási Iroda) 

2014. augusztus 18-án kelt hirdetményében az 6. számú egyéni választókerületben a 

jelöltséghez szükséges ajánlások számát 43-ban állapította meg. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, 

ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 

A Helyi Választási Iroda a Ve. 125- 127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát, 

valamint az ajánlóíveken szereplő ajánlások közül 58 darab ajánlást – a HVB döntésének 

előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a „szavazókörök és választókerületek 

nyilvántartása” adatai alapján ellenőrzött. 

A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi 

Választási Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes HVB-t. 

A HVB megvizsgálta a Helyi Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek adattartalmát, 

valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások száma eléri-e a 

megkövetelt határt, és megállapította, hogy a fent nevezett képviselőjelölt 58 darab 

leellenőrzött ajánlásából 43 darab érvényes, 15 darab nem felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 

126. §-ában foglalt követelményeknek, így a 2010. évi L. törvény 9. §-ában meghatározott 

mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba vétel jogszabályi 

feltételeinek eleget tett. 

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság a HVB 2014. szeptember 8. napján tartott ülésről készült jegyzőkönyvben foglaltak 

alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott elsőfokú határozat 

szavazásában a jelenlévő hat bizottsági tagból – mely között megtalálható a fellebbezésben 

említett Kredits Krisztina is – hat tag igennel, azaz egyhangúan megszavazta az egyéni 

képviselőjelölt nyilvántartásba vételét. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a határozathozatal 

során hozzászólás, kérés, kérdés nem merült fel. 
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A Fővárosi Választási Bizottság a másodfokú eljárása során megállapította, hogy a HVB a 

kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az érvényesnek 

talált 43 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette nyilvántartásba Gecsei-Tóth 

Andreát Budapest IX. kerületi egyéni választókerületi képviselő-jelöltként. 

 

Ami a fellebbezéshez becsatolt HVB 2014. szeptember 9. napján tartott üléséről készült 

jegyzőkönyv kivonatának vizsgálatát illeti, az jelen nyilvántartásba vételi elsőfokú határozat 

elleni fellebbezésnek nem lehet tárgya, mivel a 2014. szeptember 9-ei jegyzőkönyv nem 

tartozik a megtámadott 2014. szeptember 8-ai elsőfokú határozat és azt megelőző eljáráshoz. 

 

A 2014. szeptember 8. napján meghozott nyilvántartásba vételről szóló elsőfokú határozat 

nem képezheti jogalapját a 2014. szeptember 9. napján tartott HVB ülésén elhangzottak elleni 

jogorvoslatnak. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta, mert azt mindenben 

törvényesnek találta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

68. Napirend  

 

S. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 146/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

131/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a dr. S. K.   által a Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottság 146/2014. 

(IX. 08.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban 

az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében 
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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 

A Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 146/2014. 

(IX. 08.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra 

nyilvántartásba vette Tornai Istvánt, mint a Lehet Más a Politika jelölő szervezet Budapest 

Főváros IX. kerületi 2. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltjét. 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Tornai István 2014. szeptember 8-án 

10 ajánlóívet nyújtott be összesen 47 ajánlással, amelyből a Budapest Főváros IX. kerületi 

Helyi Választási Iroda 37 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások 

száma megegyezett a 2. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltséghez szükséges 

számmal — 37 érvényes ajánlás —, a HVB Tornai Istvánt egyéni képviselőjelöltként 

nyilvántartásba vette. 

 

A határozat ellen dr. S. K. nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

HVB mérlegelési jogkörben hozott határozatának és az azt megelőző eljárásnak a 

megvizsgálását kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint a nyilvántartásba vételről döntő 2014. szeptember 

8-i HVB ülésén számos egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

született döntés, amely határozatok a helyi önkormányzat honlapján közzétételre került. 

A 146/2014. (IX.8.) HVB határozat indokolásából megállapítható, hogy Tornai István a 

képviselőjelöltséghez szükséges számmal megegyező érvényes ajánlással rendelkezik a 

nyilvántartásba vételhez.  

 

Fellebbező szerint figyelemmel arra, hogy a HVB által kialakított gyakorlat azt mutatta, 

miszerint az ajánlások közel egyharmad része , illetve egyes esetekben ennél több is 

érvénytelen a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a Budapest Főváros IX. kerületi HVB-

be delegált tagja – Kredits Krisztina – folyó év szeptember 09-én a HVB ülésén jelezte a 

feltűnően szokatlan számarányokkal kapcsolatos aggályait és kérte egyúttal, hogy a kérdéses 

ajánlóíveket megtekinthesse. Indítványának a HVB nem adott helyt, az ajánlóívek 

megvizsgálását nem tette lehetővé, sőt a bizottság általi áttekintést a bizottság többségi 

határozattal elutasította. Ezen körülmények az aznapi ülés jegyzőkönyvében rögzítésre 

kerültek.  

Az elutasító döntés folytán súlyosan korlátozásra kerültek a konkrét nyilvántartásba vételi 

határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget biztosító alapjogok, ezért indokolt, hogy a 

tárgykörben megelőzőleg benyújtott kifogásnak a Fővárosi Választási Bizottság helyt adjon. 

Kizárólag a Ve. 231. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat keretében lehetséges ugyanis döntést 

hozni a kifogásolt határozatok megváltoztatásáról, avagy helyben hagyásáról.  

A fentiek – fellebbező álláspontja szerint – a Ve. 14. § (1) bekezdésében foglaltakon 

túlmenően súlyosan sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és f) pontjait is, azaz a választás 

tisztaságának megóvásához, valamint a választási eljárás nyilvánosságához kapcsolódó 

választási alapelvek érvényre juttatását jogszabály ellenesen mellőzték.  

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a Ve. 231. § (4) bekezdése 

értelmében a sérelmezett határozatot valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja meg. 
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A jogsértés bizonyítékaként a szóban forgó 146/2014. (IX.8.) HVB határozat, valamint a 

folyó év szeptember 9. napján tartott HVB ülésről készült jegyzőkönyv kivonata csatolásra 

került. 

A fellebbezés nem alapos.  

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület 2. számú képviselői egyéni választókerületben Tornai István 

képviselőjelölt nyilvántartásbavételéről szóló 146/2014. (IX.8) HVB határozat (továbbiakban 

elsőfokú határozat) az alábbiakat rögzíti. 

A HVB a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény 9. § (1) bekezdése alapján Tornai Istvánt, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet 

jelöltjét a Budapest Főváros IX. kerület 2. számú egyéni választókerületben 

képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi a következő indokolással.  

Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Iroda (továbbiakban: Helyi Választási Iroda) 

2014. augusztus 18-án kelt hirdetményében az 2. számú egyéni választókerületben a 

jelöltséghez szükséges ajánlások számát 37-ben állapította meg. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, 

ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 

A Helyi Választási Iroda a Ve. 125- 127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát, 

valamint az ajánlóíveken szereplő ajánlások közül 47 darab ajánlást – a HVB döntésének 

előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a „szavazókörök és választókerületek 

nyilvántartása” adatai alapján ellenőrzött. 

A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi 

Választási Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes HVB-t. 

A HVB megvizsgálta a Helyi Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek adattartalmát, 

valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások száma eléri-e a 

megkövetelt határt, és megállapította, hogy a fent nevezett képviselőjelölt 47 darab 

leellenőrzött ajánlásából 37 darab érvényes, 10 darab nem felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 

126. §-ában foglalt követelményeknek, így a 2010. évi L. törvény 9. §-ában meghatározott 

mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba vétel jogszabályi 

feltételeinek eleget tett. 

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság a HVB 2014. szeptember 8. napján tartott ülésről készült jegyzőkönyvben foglaltak 

alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott elsőfokú határozat 

szavazásában a jelenlévő hat bizottsági tagból – mely között megtalálható a fellebbezésben 

említett Kredits Krisztina is – hat tag igennel, azaz egyhangúan megszavazta az egyéni 

képviselőjelölt nyilvántartásba vételét. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a határozathozatal 

során hozzászólás, kérés, kérdés nem merült fel. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a másodfokú eljárása során megállapította, hogy a HVB a 

kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az érvényesnek 

talált 37 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette nyilvántartásba Tornai Istvánt 

Budapest IX. kerületi egyéni választókerületi képviselő-jelöltként. 

 

Ami a fellebbezéshez becsatolt HVB 2014. szeptember 9. napján tartott üléséről készült 

jegyzőkönyv kivonatának vizsgálatát illeti, az jelen nyilvántartásba vételi elsőfokú határozat 

elleni fellebbezésnek nem lehet tárgya, mivel a 2014. szeptember 9-ei jegyzőkönyv nem 

tartozik a megtámadott 2014. szeptember 8-ai elsőfokú határozat és azt megelőző eljáráshoz. 
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A 2014. szeptember 8. napján meghozott nyilvántartásba vételről szóló elsőfokú határozat 

nem képezheti jogalapját a 2014. szeptember 9. napján tartott HVB ülésén elhangzottak elleni 

jogorvoslatnak. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta, mert azt mindenben 

törvényesnek találta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

69. Napirend  

 

S. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 147/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

132/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a dr. S. K.   által a Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottság 147/2014. 

(IX. 08.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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 

A Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 147/2014. 

(IX. 08.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra 
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nyilvántartásba vette Barta Szilviát, mint a Lehet Más a Politika jelölő szervezet Budapest 

Főváros IX. kerületi 1. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltjét. 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Barta Szilvia 2014. szeptember 8-án 8 

ajánlóívet nyújtott be összesen 49 ajánlással, amelyből a Budapest Főváros IX. kerületi Helyi 

Választási Iroda 44 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma 

meghaladta az 1. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltséghez szükséges számot — 42 

érvényes ajánlás —, a HVB Barta Szilviát egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat ellen dr. S. K. nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

HVB mérlegelési jogkörben hozott határozatának és az azt megelőző eljárásnak a 

megvizsgálását kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint a nyilvántartásba vételről döntő 2014. szeptember 

8-i HVB ülésén számos egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

született döntés, amely határozatok a helyi önkormányzat honlapján közzétételre került. 

A 147/2014. (IX.8.) HVB határozat indokolásából megállapítható, hogy Barta Szilvia 

mindösszesen két érvényes ajánlással többel rendelkezik, mint amennyi a nyilvántartásba 

vételhez szükséges.  

 

Fellebbező szerint figyelemmel arra, hogy a HVB által kialakított gyakorlat azt mutatta, 

miszerint az ajánlások közel egyharmad része, illetve egyes esetekben ennél több is 

érvénytelen a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a Budapest Főváros IX. kerületi HVB-

be delegált tagja – Kredits Krisztina – folyó év szeptember 09-én a HVB ülésén jelezte a 

feltűnően szokatlan számarányokkal kapcsolatos aggályait és kérte egyúttal, hogy a kérdéses 

ajánlóíveket megtekinthesse. Indítványának a HVB nem adott helyt, az ajánlóívek 

megvizsgálását nem tette lehetővé, sőt a bizottság általi áttekintést a bizottság többségi 

határozattal elutasította. Ezen körülmények az aznapi ülés jegyzőkönyvében rögzítésre 

kerültek.  

Az elutasító döntés folytán súlyosan korlátozásra kerültek a konkrét nyilvántartásba vételi 

határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget biztosító alapjogok, ezért indokolt, hogy a 

tárgykörben megelőzőleg benyújtott kifogásnak a Fővárosi Választási Bizottság helyt adjon. 

Kizárólag a Ve. 231. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat keretében lehetséges ugyanis döntést 

hozni a kifogásolt határozatok megváltoztatásáról, avagy helyben hagyásáról.  

A fentiek – fellebbező álláspontja szerint – a Ve. 14. § (1) bekezdésében foglaltakon 

túlmenően súlyosan sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és f) pontjait is, azaz a választás 

tisztaságának megóvásához, valamint a választási eljárás nyilvánosságához kapcsolódó 

választási alapelvek érvényre juttatását jogszabály ellenesen mellőzték.  

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a Ve. 231. § (4) bekezdése 

értelmében a sérelmezett határozatot valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja meg. 

A jogsértés bizonyítékaként a szóban forgó 147/2014. (IX.8.) HVB határozat, valamint a 

folyó év szeptember 9. napján tartott HVB ülésről készült jegyzőkönyv kivonata csatolásra 

került. 

A fellebbezés nem alapos.  

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület 1. számú képviselői egyéni választókerületben Barta Szilviát 

képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről szóló 147/2014. (IX.8) HVB határozat (továbbiakban 

elsőfokú határozat) az alábbiakat rögzíti. 
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A HVB a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény 9. § (1) bekezdése alapján Barta Szilviát, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet 

jelöltjét a Budapest Főváros IX. kerület 1. számú egyéni választókerületben 

képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi a következő indokolással.  

Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Iroda (továbbiakban: Helyi Választási Iroda) 

2014. augusztus 18-án kelt hirdetményében az 1. számú egyéni választókerületben a 

jelöltséghez szükséges ajánlások számát 42-ban állapította meg. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, 

ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 

A Helyi Választási Iroda a Ve. 125- 127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát, 

valamint az ajánlóíveken szereplő ajánlások közül 49 darab ajánlást – a HVB döntésének 

előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a „szavazókörök és választókerületek 

nyilvántartása” adatai alapján ellenőrzött. 

A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi 

Választási Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes HVB-t. 

A HVB megvizsgálta a Helyi Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek adattartalmát, 

valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások száma eléri-e a 

megkövetelt határt, és megállapította, hogy a fent nevezett képviselőjelölt 49 darab 

leellenőrzött ajánlásából 44 darab érvényes, 5 darab nem felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 

126. §-ában foglalt követelményeknek, így a 2010. évi L. törvény 9. §-ában meghatározott 

mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba vétel jogszabályi 

feltételeinek eleget tett. 

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság a HVB 2014. szeptember 8. napján tartott ülésről készült jegyzőkönyvben foglaltak 

alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott elsőfokú határozat 

szavazásában a jelenlévő hat bizottsági tagból – mely között megtalálható a fellebbezésben 

említett Kredits Krisztina is – hat tag igennel, azaz egyhangúan megszavazta az egyéni 

képviselőjelölt nyilvántartásba vételét. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a határozathozatal 

során hozzászólás, kérés, kérdés nem merült fel. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a másodfokú eljárása során megállapította, hogy a HVB a 

kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az érvényesnek 

talált 44 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette nyilvántartásba Barta Szilviát 

Budapest IX. kerületi egyéni választókerületi képviselő-jelöltként. 

 

Ami a fellebbezéshez becsatolt HVB 2014. szeptember 9. napján tartott üléséről készült 

jegyzőkönyv kivonatának vizsgálatát illeti, az jelen nyilvántartásba vételi elsőfokú határozat 

elleni fellebbezésnek nem lehet tárgya, mivel a 2014. szeptember 9-ei jegyzőkönyv nem 

tartozik a megtámadott 2014. szeptember 8-ai elsőfokú határozat és azt megelőző eljáráshoz. 

 

A 2014. szeptember 8. napján meghozott nyilvántartásba vételről szóló elsőfokú határozat 

nem képezheti jogalapját a 2014. szeptember 9. napján tartott HVB ülésén elhangzottak elleni 

jogorvoslatnak. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta, mert azt mindenben 

törvényesnek találta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 
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bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

70. Napirend  

 

K. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 125/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

133/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a K. K. által a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Bizottság 125/2014. (IX. 8.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) 125/2014. 

(IX.8.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra Péter 

Lajost, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet jelöltjét a Budapest Főváros IX. kerület 5. 

számú egyéni választókerületben képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.  

 

A HVB határozatának indoklásában rögzítette, hogy Péter Lajos, a Lehet Más a Politika 

egyéni képviselőjelöltje 2014. szeptember 04. napján a Ve. 124. § (1) bekezdésének 

megfelelően az egyéni jelölt bejelentésével egyidejűleg összesen 55 választópolgár adatait 

tartalmazó 9 db ajánlóívet nyújtott be, melyből a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 

43 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma meghaladta az 5. 
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számú egyéni választókerületben a jelöltséghez szükséges ajánlások számát, így a HVB a 

125/2014. (IX.8.) számú határozatával Péter Lajost nyilvántartásba vette. 

 

A határozat ellen K. K. (a továbbiakban: fellebbező) 2014. szeptember 11. napján határidőn 

belül fellebbezést nyújtott be „mérlegelési jogkörben hozott jogszabálysértő döntés miatt”. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a HVB 2014. szeptember 8-án számos egyéni 

választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről döntött, mely határozatok a helyi 

önkormányzat honlapján 2014. szeptember 9-én közzétételre kerültek. A bizottság ülésén 

személyesen is résztvevő fellebbező megítélése szerint a határozatok meghozatala 

jogszabályellenesen történt, tehát azok jogszabályellenesek, mivel az aláírt íveket a bizottság 

tagjai nem ellenőrizhették le a bizottsági ülésen, azokat nem is láthatták. A döntéshozatal előtt 

nem hangzott el, hogy hány aláírás volt érvénytelen az íveken, ami törvénysértő és 

jogszabályellenes. 

 

A fellebbezés kitér arra is, hogy a 2014. szeptember 9-i bizottsági ülésen Kredits Krisztina 

HVB tag jelezte azon szándékát, hogy az előző napi döntéssel érintett ajánlóívek tartalmát 

meg szeretné vizsgálni, azonban azt a bizottság többségi határozatával elutasította. A 

fellebbezésben foglaltak szerint a szabálytalanságok bizonyítására szolgáló jegyzőkönyv és 

határozat nem került kihirdetésre, az nem olvasható az internetes felületen. 

 

Fellebbező a jogsértés bizonyítékaként az ajánlóíveket jelöli meg, melyek adattartalmát a HVI 

döntésével ellentétben hiányosnak talált. 

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogszabálysértő 

magatartást, garantálja a HVB törvényes működését, illetve a jelölt ajánlásainak tüzetes 

megvizsgálása után a HVB határozatát semmisítse meg, és hozzon új határozatot. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság alapvetésként leszögezi, hogy a jelölő szervezetek, jelöltek 

bejelentésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezéseket az Alaptörvény 

választásra vonatkozó előírásai, a Ve. VII. fejezetét alkotó 119—138. §-ok, valamint a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

tartalmazzák. E rendelkezések együttesen alkotják azt a szabályrendszert, amelyet a választási 

szerveknek a jelölő szervezetek, jelöltek bejelentése, nyilvántartásba vétele kapcsán 

alkalmazniuk kell.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Iroda 2014. 

augusztus 18-án kelt hirdetményében az 5. számú egyéni választókerületben a jelöltséghez 

szükséges ajánlások számát 42-ben állapította meg.  

 

A HVB 125/2014. (IX. 8.) számú határozatának indokolása szerint Péter Lajos, a Lehet Más a 

Politika egyéni képviselőjelöltje 2014. szeptember 04. napján a Ve. 124. § (1) bekezdésének 
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megfelelően az egyéni jelölt bejelentésével egyidejűleg összesen 55 választópolgár adatait 

tartalmazó 9 db ajánlóívet nyújtott be.  

 

A HVI a Ve. 125-127. §-a alapján elvégezte az ajánlások ellenőrzését, és megállapította, hogy 

az érvényes ajánlások száma eléri a megkövetelt határt, hiszen az ellenőrzött 55 db ajánlásból 

43 db érvényes, valamint 12 db nem felelt meg a Ve. 122. §-ában és 126. §-ában foglalt 

követelményeknek, így a 2010. évi L. törvény 9. §-ában meghatározott mennyiségű érvényes 

ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett. 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az ajánlások ellenőrzése megfelelt a Ve. 122. és 125-

127§-ában foglaltaknak, és tekintetbe vette az 5/2014. sz. Nemzeti Választási Bizottság 

iránymutatásban foglaltakat.  

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján tartott ülésről készült 

jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott 

elsőfokú határozat szavazásában a jelenlévő hat bizottsági tagból – mely között megtalálható 

a fellebbezésben említett Kredits Krisztina is – hat tag igennel, azaz egyhangúan megszavazta 

az egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételét. A HVI vezetőjének tájékoztatása szerint a 

2014. szeptember 8-án megtartott HVB ülésen valamennyi ajánlóív – így a fellebbezéssel 

érintett határozatokhoz kapcsolódó – a HVB tagjainak rendelkezésére állt, azonban a 

betekintést egyik tag sem kérte. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a határozathozatal során 

hozzászólás, kérés, kérdés nem merült fel.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a másodfokú eljárása során megállapította, hogy a Helyi 

Választási Bizottság a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, 

továbbá az érvényesnek talált 43 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette 

nyilvántartásba Péter Lajost Budapest IX. kerületi egyéni választókerületi képviselő-

jelöltként. 

 

A 2014. szeptember 9-én megtartott HVB ülésen felmerült, hogy az előző napon született 

döntés kapcsán Krenedits Krisztina ellenőrizni szeretné az ajánló íveket. Tekintettel arra, 

hogy a bizottság testületként jár el, és a testület tagja önállóan csak a testület 

felhatalmazásának birtokában jogosult az ajánlásokat ellenőrizni, ezért erről a HVB döntést 

hozott. a IX. kerületi HVB 173/2014. (IX. 9.) számú határozatával úgy döntött, hogy az 

elfogadott jelöltek esetében az ajánlóíveket az ülésen nem ellenőrzi. 

 

A fellebbezésben szereplő észrevétellel kapcsolatban, – mely szerint a 2014. szeptember 9-i 

ülés jegyzőkönyve és határozatai nem kerültek kihirdetésre, és nem olvashatóak a honlapon – 

a Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezésben foglaltak 

kivizsgálásának időpontjában a IX. kerületi HVI döntései és üléseinek jegyzőkönyvei 

olvashatóak a kerület honlapján (http://www.ferencvaros.hu/index2.php?name=onkval#05 ). 

 

2014. szeptember 9. napján tartott üléséről készült jegyzőkönyv kivonatának vizsgálata a 

125/2014. (IX. 8.) számú nyilvántartásba vételi elsőfokú határozat elleni fellebbezésnek nem 

lehet tárgya, mivel a 2014. szeptember 9-ei jegyzőkönyv nem tartozik a megtámadott 2014. 

szeptember 8-ai elsőfokú határozathoz, illetve az azt megelőző eljáráshoz. 

 

A 2014. szeptember 8. napján meghozott nyilvántartásba vételről szóló elsőfokú határozat 

nem képezheti jogalapját a 2014. szeptember 9. napján tartott Helyi Választási Bizottság 

ülésén elhangzottak elleni jogorvoslatnak, valamint megállapítható az is, hogy a 

fellebbezésben foglaltak szerint a jogsértés bizonyítékául megjelölt ajánlóívek adattartalmát 

http://www.ferencvaros.hu/index2.php?name=onkval#05


2014. 09.12. 

 

157 

fellebbező nem vizsgálta, azok valódiságát nem ellenőrizte így az nem szolgálhat jogi 

alapként a nyilvántartásba vételről szóló határozat megtámadásának. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

71. Napirend  

 

K. K. a IX. kerületi HVB 126/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

134/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a K. K.  által a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Bizottság 126/2014. (IX. 8.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) 126/2014. 

(IX.8.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra Jeszenszky 
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Ildikó Edinát, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet jelöltjét a Budapest Főváros IX. kerület 

7. számú egyéni választókerületben képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.  

 

A  HVB határozatának indoklásában rögzítette, hogy Jeszenszky Ildikó Edinát, a Lehet Más a 

Politika egyéni képviselőjelöltje 2014. szeptember 04. napján a Ve. 124. § (1) bekezdésének 

megfelelően az egyéni jelölt bejelentésével egyidejűleg összesen 49 választópolgár adatait 

tartalmazó 8 db ajánlóívet nyújtott be, melyből a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 

42 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma meghaladta a 7. 

számú egyéni választókerületben a jelöltséghez szükséges ajánlások számát, így a HVB a 

126/2014. (IX.8.) számú határozatával Jeszenszky Ildikó Edinát nyilvántartásba vette. 

 

A határozat ellen K. K. (a továbbiakban: fellebbező) 2014. szeptember 11. napján határidőn 

belül fellebbezést nyújtott be „mérlegelési jogkörben hozott jogszabálysértő döntés miatt”. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a HVB 2014. szeptember 8-án számos egyéni 

választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről döntött, mely határozatok a helyi 

önkormányzat honlapján 2014. szeptember 9-én közzétételre kerültek. A bizottság ülésén 

személyesen is résztvevő fellebbező megítélése szerint a határozatok meghozatala 

jogszabályellenesen történt, tehát azok jogszabályellenesek, mivel az aláírt íveket a bizottság 

tagjai nem ellenőrizhették le a bizottsági ülésen, azokat nem is láthatták. A döntéshozatal előtt 

nem hangzott el, hogy hány aláírás volt érvénytelen az íveken, ami törvénysértő és 

jogszabályellenes. 

 

A fellebbezés kitér arra is, hogy a 2014. szeptember 9-i bizottsági ülésen Kredits Krisztina 

HVB tag jelezte azon szándékát, hogy az előző napi döntéssel érintett ajánlóívek tartalmát 

meg szeretné vizsgálni, azonban azt a bizottság többségi határozatával elutasította. A 

fellebbezésben foglaltak szerint a szabálytalanságok bizonyítására szolgáló jegyzőkönyv és 

határozat nem került kihirdetésre, az nem olvasható az internetes felületen. 

 

Fellebbező a jogsértés bizonyítékaként az ajánlóíveket jelöli meg, melyek adattartalmát a HVI 

döntésével ellentétben hiányosnak talált. 

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogszabálysértő 

magatartást,  garantálja a HVB törvényes működését, illetve a jelölt ajánlásainak tüzetes 

megvizsgálása után a HVB határozatát semmisítse meg, és hozzon új határozatot. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság alapvetésként leszögezi, hogy a jelölő szervezetek, jelöltek 

bejelentésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezéseket az Alaptörvény 

választásra vonatkozó előírásai, a Ve. VII. fejezetét alkotó 119—138. §-ok, valamint a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

tartalmazzák. E rendelkezések együttesen alkotják azt a szabályrendszert, amelyet a választási 

szerveknek a jelölő szervezetek, jelöltek bejelentése, nyilvántartásba vétele kapcsán 

alkalmazniuk kell.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Iroda 2014. 

augusztus 18-án kelt hirdetményében az 7. számú egyéni választókerületben a jelöltséghez 

szükséges ajánlások számát 41-ben állapította meg.  

 

A HVB 126/2014. (IX. 8.) számú határozatának indokolása szerint Jeszenszky Ildikó Edina, a 

Lehet Más a Politika egyéni képviselőjelöltje 2014. szeptember 04. napján a Ve. 124. § (1) 

bekezdésének megfelelően az egyéni jelölt bejelentésével egyidejűleg összesen 49 

választópolgár adatait tartalmazó 8 db ajánlóívet nyújtott be.  

 

A HVI a Ve. 125-127. §-a alapján elvégezte az ajánlások ellenőrzését, és megállapította, hogy 

az érvényes ajánlások száma eléri a megkövetelt határt, hiszen az ellenőrzött 49 db ajánlásból 

42 db érvényes, valamint 7 db nem felelt meg a Ve. 122. §-ában és 126. §-ában foglalt 

követelményeknek, így a 2010. évi L. törvény 9. §-ában meghatározott mennyiségű érvényes 

ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett. 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az ajánlások ellenőrzése megfelelt a Ve. 122. és 125-

127§-ában foglaltaknak, és tekintetbe vette az 5/2014. sz. Nemzeti Választási Bizottság 

iránymutatásban foglaltakat.  

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján tartott ülésről készült 

jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott 

elsőfokú határozat szavazásában a jelenlévő hat bizottsági tagból – mely között megtalálható 

a fellebbezésben említett Kredits Krisztina is – hat tag igennel, azaz egyhangúan megszavazta 

az egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételét. A HVI vezetőjének tájékoztatása szerint a 

2014. szeptember 8-án megtartott HVB ülésen valamennyi ajánlóív – így a fellebbezéssel 

érintett határozatokhoz kapcsolódó – a HVB tagjainak rendelkezésére állt, azonban a 

betekintést egyik tag sem kérte. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a határozathozatal során 

hozzászólás, kérés, kérdés nem merült fel.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a másodfokú eljárása során megállapította, hogy a Helyi 

Választási Bizottság a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, 

továbbá az érvényesnek talált 42 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette 

nyilvántartásba Jeszenszky Ildikó Edinát Budapest IX. kerületi egyéni választókerületi 

képviselő-jelöltként. 

 

A 2014. szeptember 9-én megtartott HVB ülésen felmerült, hogy az előző napon született 

döntés kapcsán Krenedits Krisztina ellenőrizni szeretné az ajánló íveket. Tekintettel arra, 

hogy a bizottság testületként jár el, és a testület tagja önállóan csak a testület 

felhatalmazásának birtokában jogosult az ajánlásokat ellenőrizni, ezért erről a HVB döntést 

hozott. a IX. kerületi HVB 173/2014. (IX. 9.) számú határozatával úgy döntött, hogy az 

elfogadott jelöltek esetében az ajánlóíveket az ülésen nem ellenőrzi. 

 

A fellebbezésben szereplő észrevétellel kapcsolatban, – mely szerint a 2014. szeptember 9-i 

ülés jegyzőkönyve és határozatai nem kerültek kihirdetésre, és nem olvashatóak a honlapon – 

a Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezésben foglaltak 

kivizsgálásának időpontjában a IX. kerületi HVI döntései és üléseinek jegyzőkönyvei 

olvashatóak a kerület honlapján (http://www.ferencvaros.hu/index2.php?name=onkval#05 ). 

 

http://www.ferencvaros.hu/index2.php?name=onkval#05
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2014. szeptember 9. napján tartott üléséről készült jegyzőkönyv kivonatának vizsgálata a 

126/2014. (IX. 8.) számú nyilvántartásba vételi elsőfokú határozat elleni fellebbezésnek nem 

lehet tárgya, mivel a 2014. szeptember 9-ei jegyzőkönyv nem tartozik a megtámadott 2014. 

szeptember 8-ai elsőfokú határozathoz, illetve az azt megelőző eljáráshoz. 

 

A 2014. szeptember 8. napján meghozott nyilvántartásbavételről szóló elsőfokú határozat nem 

képezheti jogalapját a 2014. szeptember 9. napján tartott Helyi Választási Bizottság ülésén 

elhangzottak elleni jogorvoslatnak, valamint megállapítható az is, hogy a fellebbezésben 

foglaltak szerint a jogsértés bizonyítékául megjelölt ajánlóívek adattartalmát fellebbező nem 

vizsgálta, azok valódiságát nem ellenőrizte így az nem szolgálhat jogi alapként a 

nyilvántartásba vételről szóló határozat megtámadásának. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

72. Napirend  

 

K. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 140/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

135/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a K. K.  által a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Bizottság 140/2014. (IX. 8.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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 
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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. 

 

Indokolás 

 

Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) 140/2014. 

(IX.8.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra Deutsch 

Lászlót, a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület jelölő szervezet jelöltjét a Budapest Főváros 

IX. kerület 9. számú egyéni választókerületben képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.  

 

A  HVB határozatának indoklásában rögzítette, hogy Deutsch László, a Ferencvárosi 

Lokálpatrióta Egyesület egyéni képviselőjelöltje 2014. szeptember 04. napján a Ve. 124. § (1) 

bekezdésének megfelelően az egyéni jelölt bejelentésével egyidejűleg összesen 56 

választópolgár adatait tartalmazó 15 db ajánlóívet nyújtott be, melyből a Helyi Választási 

Iroda (továbbiakban: HVI) 46 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások 

száma meghaladta a 9. számú egyéni választókerületben a jelöltséghez szükséges ajánlások 

számát, így a HVB a 140/2014. (IX.8.) számú határozatával Deutsch Lászlót nyilvántartásba 

vette. 

 

A határozat ellen K. K. (a továbbiakban: fellebbező) 2014. szeptember 11. napján határidőn 

belül fellebbezést nyújtott be „mérlegelési jogkörben hozott jogszabálysértő döntés miatt”. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a HVB 2014. szeptember 8-án számos egyéni 

választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről döntött, mely határozatok a helyi 

önkormányzat honlapján 2014. szeptember 9-én közzétételre kerültek. A bizottság ülésén 

személyesen is résztvevő fellebbező megítélése szerint a határozatok meghozatala 

jogszabályellenesen történt, tehát azok jogszabályellenesek, mivel az aláírt íveket a bizottság 

tagjai nem ellenőrizhették le a bizottsági ülésen, azokat nem is láthatták. A döntéshozatal előtt 

nem hangzott el, hogy hány aláírás volt érvénytelen az íveken, ami törvénysértő és 

jogszabályellenes. 

 

A fellebbezés kitér arra is, hogy a 2014. szeptember 9-i bizottsági ülésen Kredits Krisztina 

HVB tag jelezte azon szándékát, hogy az előző napi döntéssel érintett ajánlóívek tartalmát 

meg szeretné vizsgálni, azonban azt a bizottság többségi határozatával elutasította. A 

fellebbezésben foglaltak szerint a szabálytalanságok bizonyítására szolgáló jegyzőkönyv és 

határozat nem került kihirdetésre, az nem olvasható az internetes felületen. 

 

Fellebbező a jogsértés bizonyítékaként az ajánlóíveket jelöli meg, melyek adattartalmát a HVI 

döntésével ellentétben hiányosnak talált. 

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogszabálysértő 

magatartást,  garantálja a HVB törvényes működését, illetve a jelölt ajánlásainak tüzetes 

megvizsgálása után a HVB határozatát semmisítse meg, és hozzon új határozatot. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság alapvetésként leszögezi, hogy a jelölő szervezetek, jelöltek 

bejelentésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezéseket az Alaptörvény 

választásra vonatkozó előírásai, a Ve. VII. fejezetét alkotó 119—138. §-ok, valamint a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
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tartalmazzák. E rendelkezések együttesen alkotják azt a szabályrendszert, amelyet a választási 

szerveknek a jelölő szervezetek, jelöltek bejelentése, nyilvántartásba vétele kapcsán 

alkalmazniuk kell.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Iroda 2014. 

augusztus 18-án kelt hirdetményében a 9. számú egyéni választókerületben a jelöltséghez 

szükséges ajánlások számát 45-ben állapította meg.  

 

A HVB 140/2014. (IX. 8.) számú határozatának indokolása szerint Deutsch László a 

Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület egyéni képviselőjelöltje 2014. szeptember 04. napján a 

Ve. 124. § (1) bekezdésének megfelelően az egyéni jelölt bejelentésével egyidejűleg összesen 

56 választópolgár adatait tartalmazó 15 db ajánlóívet nyújtott be.  

 

A HVI a Ve. 125-127. §-a alapján elvégezte az ajánlások ellenőrzését, és megállapította, hogy 

az érvényes ajánlások száma eléri a megkövetelt határt, hiszen az ellenőrzött 56 db ajánlásból 

46 db érvényes, valamint 10 db nem felelt meg a Ve. 122. §-ában és 126. §-ában foglalt 

követelményeknek, így a 2010. évi L. törvény 9. §-ában meghatározott mennyiségű érvényes 

ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett. 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az ajánlások ellenőrzése megfelelt a Ve. 122. és 125-

127§-ában foglaltaknak, és tekintetbe vette az 5/2014. sz. Nemzeti Választási Bizottság 

iránymutatásban foglaltakat.  

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján tartott ülésről készült 

jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott 

elsőfokú határozat szavazásában a jelenlévő hat bizottsági tagból – mely között megtalálható 

a fellebbezésben említett Kredits Krisztina is – hat tag igennel, azaz egyhangúan megszavazta 

az egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételét. A HVI vezetőjének tájékoztatása szerint a 

2014. szeptember 8-án megtartott HVB ülésen valamennyi ajánlóív – így a fellebbezéssel 

érintett határozatokhoz kapcsolódó – a HVB tagjainak rendelkezésére állt, azonban a 

betekintést egyik tag sem kérte. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a határozathozatal során 

hozzászólás, kérés, kérdés nem merült fel.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a másodfokú eljárása során megállapította, hogy a Helyi 

Választási Bizottság a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, 

továbbá az érvényesnek talált 46 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette 

nyilvántartásba Deutsch Lászlót Budapest IX. kerületi egyéni választókerületi képviselő-

jelöltként. 

 

A 2014. szeptember 9-én megtartott HVB ülésen felmerült, hogy az előző napon született 

döntés kapcsán Krenedits Krisztina ellenőrizni szeretné az ajánló íveket. Tekintettel arra, 

hogy a bizottság testületként jár el, és a testület tagja önállóan csak a testület 

felhatalmazásának birtokában jogosult az ajánlásokat ellenőrizni, ezért erről a HVB döntést 
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hozott. a IX. kerületi HVB 173/2014. (IX. 9.) számú határozatával úgy döntött, hogy az 

elfogadott jelöltek esetében az ajánlóíveket az ülésen nem ellenőrzi. 

 

A fellebbezésben szereplő észrevétellel kapcsolatban, – mely szerint a 2014. szeptember 9-i 

ülés jegyzőkönyve és határozatai nem kerültek kihirdetésre, és nem olvashatóak a honlapon – 

a Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezésben foglaltak 

kivizsgálásának időpontjában a IX. kerületi HVI döntései és üléseinek jegyzőkönyvei 

olvashatóak a kerület honlapján (http://www.ferencvaros.hu/index2.php?name=onkval#05 ). 

 

2014. szeptember 9. napján tartott üléséről készült jegyzőkönyv kivonatának vizsgálata a 

140/2014. (IX. 8.) számú nyilvántartásba vételi elsőfokú határozat elleni fellebbezésnek nem 

lehet tárgya, mivel a 2014. szeptember 9-ei jegyzőkönyv nem tartozik a megtámadott 2014. 

szeptember 8-ai elsőfokú határozathoz, illetve az azt megelőző eljáráshoz. 

 

A 2014. szeptember 8. napján meghozott nyilvántartásba vételről szóló elsőfokú határozat 

nem képezheti jogalapját a 2014. szeptember 9. napján tartott Helyi Választási Bizottság 

ülésén elhangzottak elleni jogorvoslatnak, valamint megállapítható az is, hogy a 

fellebbezésben foglaltak szerint a jogsértés bizonyítékául megjelölt ajánlóívek adattartalmát 

fellebbező nem vizsgálta, azok valódiságát nem ellenőrizte így az nem szolgálhat jogi 

alapként a nyilvántartásba vételről szóló határozat megtámadásának. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

73. Napirend  

 

K. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 144/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

136/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a K. K.  által a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Bizottság 144/2014. (IX. 8.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

http://www.ferencvaros.hu/index2.php?name=onkval#05
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A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) 144/2014. 

(IX.8.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra Holányi 

István, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet jelöltjét a Budapest Főváros IX. kerület 10. 

számú egyéni választókerületben képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.  

 

A  HVB határozatának indoklásában rögzítette, hogy Holányi István, a Lehet Más a Politika 

egyéni képviselőjelöltje 2014. szeptember 04. napján a Ve. 124. § (1) bekezdésének 

megfelelően az egyéni jelölt bejelentésével egyidejűleg összesen 45 választópolgár adatait 

tartalmazó 8 db ajánlóívet nyújtott be, melyből a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 

38 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma meghaladta a 10. 

számú egyéni választókerületben a jelöltséghez szükséges ajánlások számát, így a HVB a 

144/2014. (IX.8.) számú határozatával Holányi Istvánt nyilvántartásba vette. 

 

A határozat ellen K. K. (a továbbiakban: fellebbező) 2014. szeptember 11. napján határidőn 

belül fellebbezést nyújtott be „mérlegelési jogkörben hozott jogszabálysértő döntés miatt”. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a HVB 2014. szeptember 8-án számos egyéni 

választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről döntött, mely határozatok a helyi 

önkormányzat honlapján 2014. szeptember 9-én közzétételre kerültek. A bizottság ülésén 

személyesen is résztvevő fellebbező megítélése szerint a határozatok meghozatala 

jogszabályellenesen történt, tehát azok jogszabályellenesek, mivel az aláírt íveket a bizottság 

tagjai nem ellenőrizhették le a bizottsági ülésen, azokat nem is láthatták. A döntéshozatal előtt 

nem hangzott el, hogy hány aláírás volt érvénytelen az íveken, ami törvénysértő és 

jogszabályellenes. 

 

A fellebbezés kitér arra is, hogy a 2014. szeptember 9-i bizottsági ülésen Kredits Krisztina 

HVB tag jelezte azon szándékát, hogy az előző napi döntéssel érintett ajánlóívek tartalmát 

meg szeretné vizsgálni, azonban azt a bizottság többségi határozatával elutasította. A 

fellebbezésben foglaltak szerint a szabálytalanságok bizonyítására szolgáló jegyzőkönyv és 

határozat nem került kihirdetésre, az nem olvasható az internetes felületen. 

 

Fellebbező a jogsértés bizonyítékaként az ajánlóíveket jelöli meg, melyek adattartalmát a HVI 

döntésével ellentétben hiányosnak talált. 
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Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogszabálysértő 

magatartást,  garantálja a HVB törvényes működését, illetve a jelölt ajánlásainak tüzetes 

megvizsgálása után a HVB határozatát semmisítse meg, és hozzon új határozatot. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság alapvetésként leszögezi, hogy a jelölő szervezetek, jelöltek 

bejelentésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezéseket az Alaptörvény 

választásra vonatkozó előírásai, a Ve. VII. fejezetét alkotó 119—138. §-ok, valamint a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

tartalmazzák. E rendelkezések együttesen alkotják azt a szabályrendszert, amelyet a választási 

szerveknek a jelölő szervezetek, jelöltek bejelentése, nyilvántartásba vétele kapcsán 

alkalmazniuk kell.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Iroda 2014. 

augusztus 18-án kelt hirdetményében a 10. számú egyéni választókerületben a jelöltséghez 

szükséges ajánlások számát 38-ban állapította meg.  

 

A HVB 144/2014. (IX. 8.) számú határozatának indokolása szerint Holányi István, a Lehet 

Más a Politika egyéni képviselőjelöltje 2014. szeptember 04. napján a Ve. 124. § (1) 

bekezdésének megfelelően az egyéni jelölt bejelentésével egyidejűleg összesen 45 

választópolgár adatait tartalmazó 8 db ajánlóívet nyújtott be.  

 

A HVI a Ve. 125-127. §-a alapján elvégezte az ajánlások ellenőrzését, és megállapította, hogy 

az érvényes ajánlások száma eléri a megkövetelt határt, hiszen az ellenőrzött 45 db ajánlásból 

38 db érvényes, valamint 7 db nem felelt meg a Ve. 122. §-ában és 126. §-ában foglalt 

követelményeknek, így a 2010. évi L. törvény 9. §-ában meghatározott mennyiségű érvényes 

ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett. 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az ajánlások ellenőrzése megfelelt a Ve. 122. és 125-

127§-ában foglaltaknak, és tekintetbe vette az 5/2014. sz. Nemzeti Választási Bizottság 

iránymutatásban foglaltakat.  

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján tartott ülésről készült 

jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott 

elsőfokú határozat szavazásában a jelenlévő hat bizottsági tagból – mely között megtalálható 

a fellebbezésben említett Kredits Krisztina is – hat tag igennel, azaz egyhangúan megszavazta 

az egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételét. A HVI vezetőjének tájékoztatása szerint a 

2014. szeptember 8-án megtartott HVB ülésen valamennyi ajánlóív – így a fellebbezéssel 

érintett határozatokhoz kapcsolódó – a HVB tagjainak rendelkezésére állt, azonban a 

betekintést egyik tag sem kérte. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a határozathozatal során 

hozzászólás, kérés, kérdés nem merült fel.  
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A Fővárosi Választási Bizottság a másodfokú eljárása során megállapította, hogy a Helyi 

Választási Bizottság a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, 

továbbá az érvényesnek talált 38 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette 

nyilvántartásba Holányi Istvánt Budapest IX. kerületi egyéni választókerületi képviselő-

jelöltként. 

 

A 2014. szeptember 9-én megtartott HVB ülésen felmerült, hogy az előző napon született 

döntés kapcsán Krenedits Krisztina ellenőrizni szeretné az ajánló íveket. Tekintettel arra, 

hogy a bizottság testületként jár el, és a testület tagja önállóan csak a testület 

felhatalmazásának birtokában jogosult az ajánlásokat ellenőrizni, ezért erről a HVB döntést 

hozott. a IX. kerületi HVB 173/2014. (IX. 9.) számú határozatával úgy döntött, hogy az 

elfogadott jelöltek esetében az ajánlóíveket az ülésen nem ellenőrzi. 

 

A fellebbezésben szereplő észrevétellel kapcsolatban, – mely szerint a 2014. szeptember 9-i 

ülés jegyzőkönyve és határozatai nem kerültek kihirdetésre, és nem olvashatóak a honlapon – 

a Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezésben foglaltak 

kivizsgálásának időpontjában a IX. kerületi HVI döntései és üléseinek jegyzőkönyvei 

olvashatóak a kerület honlapján (http://www.ferencvaros.hu/index2.php?name=onkval#05 ). 

 

2014. szeptember 9. napján tartott üléséről készült jegyzőkönyv kivonatának vizsgálata a 

144/2014. (IX. 8.) számú nyilvántartásba vételi elsőfokú határozat elleni fellebbezésnek nem 

lehet tárgya, mivel a 2014. szeptember 9-ei jegyzőkönyv nem tartozik a megtámadott 2014. 

szeptember 8-ai elsőfokú határozathoz, illetve az azt megelőző eljáráshoz. 

 

A 2014. szeptember 8. napján meghozott nyilvántartásbavételről szóló elsőfokú határozat nem 

képezheti jogalapját a 2014. szeptember 9. napján tartott Helyi Választási Bizottság ülésén 

elhangzottak elleni jogorvoslatnak, valamint megállapítható az is, hogy a fellebbezésben 

foglaltak szerint a jogsértés bizonyítékául megjelölt ajánlóívek adattartalmát fellebbező nem 

vizsgálta, azok valódiságát nem ellenőrizte így az nem szolgálhat jogi alapként a 

nyilvántartásba vételről szóló határozat megtámadásának. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

74. Napirend  

 

K. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 145/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

http://www.ferencvaros.hu/index2.php?name=onkval#05
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137/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a K. K.  által a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Bizottság 145/2014. (IX. 8.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) 145/2014. 

(IX.8.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra Gecsei-Tóth 

Andreát, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet jelöltjét a Budapest Főváros IX. kerület 6. 

számú egyéni választókerületben képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.  

 

A  HVB határozatának indoklásában rögzítette, hogy Gecsei-Tóth Andrea, a Lehet Más a 

Politika egyéni képviselőjelöltje 2014. szeptember 04. napján a Ve. 124. § (1) bekezdésének 

megfelelően az egyéni jelölt bejelentésével egyidejűleg összesen 58 választópolgár adatait 

tartalmazó 12 db ajánlóívet nyújtott be, melyből a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 

43 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma meghaladta a 6. 

számú egyéni választókerületben a jelöltséghez szükséges ajánlások számát, így a HVB a 

145/2014. (IX.8.) számú határozatával Gecsei-Tóth Andreát nyilvántartásba vette. 

 

A határozat ellen K. K. (a továbbiakban: fellebbező) 2014. szeptember 11. napján határidőn 

belül fellebbezést nyújtott be „mérlegelési jogkörben hozott jogszabálysértő döntés miatt”. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a HVB 2014. szeptember 8-án számos egyéni 

választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről döntött, mely határozatok a helyi 

önkormányzat honlapján 2014. szeptember 9-én közzétételre kerültek. A bizottság ülésén 

személyesen is résztvevő fellebbező megítélése szerint a határozatok meghozatala 

jogszabályellenesen történt, tehát azok jogszabályellenesek, mivel az aláírt íveket a bizottság 

tagjai nem ellenőrizhették le a bizottsági ülésen, azokat nem is láthatták. A döntéshozatal előtt 

nem hangzott el, hogy hány aláírás volt érvénytelen az íveken, ami törvénysértő és 

jogszabályellenes. 

 

A fellebbezés kitér arra is, hogy a 2014. szeptember 9-i bizottsági ülésen Kredits Krisztina 

HVB tag jelezte azon szándékát, hogy az előző napi döntéssel érintett ajánlóívek tartalmát 
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meg szeretné vizsgálni, azonban azt a bizottság többségi határozatával elutasította. A 

fellebbezésben foglaltak szerint a szabálytalanságok bizonyítására szolgáló jegyzőkönyv és 

határozat nem került kihirdetésre, az nem olvasható az internetes felületen. 

 

Fellebbező a jogsértés bizonyítékaként az ajánlóíveket jelöli meg, melyek adattartalmát a HVI 

döntésével ellentétben hiányosnak talált. 

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogszabálysértő 

magatartást,  garantálja a HVB törvényes működését, illetve a jelölt ajánlásainak tüzetes 

megvizsgálása után a HVB határozatát semmisítse meg, és hozzon új határozatot. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság alapvetésként leszögezi, hogy a jelölő szervezetek, jelöltek 

bejelentésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezéseket az Alaptörvény 

választásra vonatkozó előírásai, a Ve. VII. fejezetét alkotó 119—138. §-ok, valamint a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

tartalmazzák. E rendelkezések együttesen alkotják azt a szabályrendszert, amelyet a választási 

szerveknek a jelölő szervezetek, jelöltek bejelentése, nyilvántartásba vétele kapcsán 

alkalmazniuk kell.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Iroda 2014. 

augusztus 18-án kelt hirdetményében a 6. számú egyéni választókerületben a jelöltséghez 

szükséges ajánlások számát 43-ban állapította meg.  

 

A HVB 145/2014. (IX. 8.) számú határozatának indokolása szerint Gecsei-Tóth Andrea, a 

Lehet Más a Politika egyéni képviselőjelöltje 2014. szeptember 04. napján a Ve. 124. § (1) 

bekezdésének megfelelően az egyéni jelölt bejelentésével egyidejűleg összesen 58 

választópolgár adatait tartalmazó 12 db ajánlóívet nyújtott be.  

 

A HVI a Ve. 125-127. §-a alapján elvégezte az ajánlások ellenőrzését, és megállapította, hogy 

az érvényes ajánlások száma eléri a megkövetelt határt, hiszen az ellenőrzött 58 db ajánlásból 

43 db érvényes, valamint 15 db nem felelt meg a Ve. 122. §-ában és 126. §-ában foglalt 

követelményeknek, így a 2010. évi L. törvény 9. §-ában meghatározott mennyiségű érvényes 

ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett. 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az ajánlások ellenőrzése megfelelt a Ve. 122. és 125-

127§-ában foglaltaknak, és tekintetbe vette az 5/2014. sz. Nemzeti Választási Bizottság 

iránymutatásban foglaltakat.  

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján tartott ülésről készült 

jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott 

elsőfokú határozat szavazásában a jelenlévő hat bizottsági tagból – mely között megtalálható 



2014. 09.12. 

 

169 

a fellebbezésben említett Kredits Krisztina is – hat tag igennel, azaz egyhangúan megszavazta 

az egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételét. A HVI vezetőjének tájékoztatása szerint a 

2014. szeptember 8-án megtartott HVB ülésen valamennyi ajánlóív – így a fellebbezéssel 

érintett határozatokhoz kapcsolódó – a HVB tagjainak rendelkezésére állt, azonban a 

betekintést egyik tag sem kérte. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a határozathozatal során 

hozzászólás, kérés, kérdés nem merült fel.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a másodfokú eljárása során megállapította, hogy a Helyi 

Választási Bizottság a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, 

továbbá az érvényesnek talált 43 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette 

nyilvántartásba Gecsei-Tóth Andreát  Budapest IX. kerületi egyéni választókerületi képviselő-

jelöltként. 

 

A 2014. szeptember 9-én megtartott HVB ülésen felmerült, hogy az előző napon született 

döntés kapcsán Krenedits Krisztina ellenőrizni szeretné az ajánló íveket. Tekintettel arra, 

hogy a bizottság testületként jár el, és a testület tagja önállóan csak a testület 

felhatalmazásának birtokában jogosult az ajánlásokat ellenőrizni, ezért erről a HVB döntést 

hozott. a IX. kerületi HVB 173/2014. (IX. 9.) számú határozatával úgy döntött, hogy az 

elfogadott jelöltek esetében az ajánlóíveket az ülésen nem ellenőrzi. 

 

A fellebbezésben szereplő észrevétellel kapcsolatban, – mely szerint a 2014. szeptember 9-i 

ülés jegyzőkönyve és határozatai nem kerültek kihirdetésre, és nem olvashatóak a honlapon – 

a Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezésben foglaltak 

kivizsgálásának időpontjában a IX. kerületi HVI döntései és üléseinek jegyzőkönyvei 

olvashatóak a kerület honlapján (http://www.ferencvaros.hu/index2.php?name=onkval#05 ). 

 

2014. szeptember 9. napján tartott üléséről készült jegyzőkönyv kivonatának vizsgálata a 

145/2014. (IX. 8.) számú nyilvántartásba vételi elsőfokú határozat elleni fellebbezésnek nem 

lehet tárgya, mivel a 2014. szeptember 9-ei jegyzőkönyv nem tartozik a megtámadott 2014. 

szeptember 8-ai elsőfokú határozathoz, illetve az azt megelőző eljáráshoz. 

 

A 2014. szeptember 8. napján meghozott nyilvántartásba vételről szóló elsőfokú határozat 

nem képezheti jogalapját a 2014. szeptember 9. napján tartott Helyi Választási Bizottság 

ülésén elhangzottak elleni jogorvoslatnak, valamint megállapítható az is, hogy a 

fellebbezésben foglaltak szerint a jogsértés bizonyítékául megjelölt ajánlóívek adattartalmát 

fellebbező nem vizsgálta, azok valódiságát nem ellenőrizte így az nem szolgálhat jogi 

alapként a nyilvántartásba vételről szóló határozat megtámadásának. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

75. Napirend  

 

K. K. fellebbezése a IX. kerületi HVB 147/2014. (IX.8.) számú határozata ellen  

 

http://www.ferencvaros.hu/index2.php?name=onkval#05
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Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

138/2014. (IX. 12.) FVB számú határozatával 

 

a K. K.  által a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Bizottság 147/2014. (IX. 8.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 15-én 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. 

 

Indokolás 

 

Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) 147/2014. 

(IX.8.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra Barta 

Szilviát, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet jelöltjét a Budapest Főváros IX. kerület 1. 

számú egyéni választókerületben képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.  

 

A  HVB határozatának indoklásában rögzítette, hogy Barta Szilvia, a Lehet Más a Politika 

egyéni képviselőjelöltje 2014. szeptember 04. napján a Ve. 124. § (1) bekezdésének 

megfelelően az egyéni jelölt bejelentésével egyidejűleg összesen 49 választópolgár adatait 

tartalmazó 8 db ajánlóívet nyújtott be, melyből a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 

44 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások száma meghaladta az 1. 

számú egyéni választókerületben a jelöltséghez szükséges ajánlások számát, így a HVB a 

147/2014. (IX.8.) számú határozatával Barta Szilviát nyilvántartásba vette. 

 

A határozat ellen K. K. (a továbbiakban: fellebbező) 2014. szeptember 11. napján határidőn 

belül fellebbezést nyújtott be „mérlegelési jogkörben hozott jogszabálysértő döntés miatt”. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a HVB 2014. szeptember 8-án számos egyéni 

választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről döntött, mely határozatok a helyi 

önkormányzat honlapján 2014. szeptember 9-én közzétételre kerültek. A bizottság ülésén 
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személyesen is résztvevő fellebbező megítélése szerint a határozatok meghozatala 

jogszabályellenesen történt, tehát azok jogszabályellenesek, mivel az aláírt íveket a bizottság 

tagjai nem ellenőrizhették le a bizottsági ülésen, azokat nem is láthatták. A döntéshozatal előtt 

nem hangzott el, hogy hány aláírás volt érvénytelen az íveken, ami törvénysértő és 

jogszabályellenes. 

 

A fellebbezés kitér arra is, hogy a 2014. szeptember 9-i bizottsági ülésen Kredits Krisztina 

HVB tag jelezte azon szándékát, hogy az előző napi döntéssel érintett ajánlóívek tartalmát 

meg szeretné vizsgálni, azonban azt a bizottság többségi határozatával elutasította. A 

fellebbezésben foglaltak szerint a szabálytalanságok bizonyítására szolgáló jegyzőkönyv és 

határozat nem került kihirdetésre, az nem olvasható az internetes felületen. 

 

Fellebbező a jogsértés bizonyítékaként az ajánlóíveket jelöli meg, melyek adattartalmát a HVI 

döntésével ellentétben hiányosnak talált. 

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogszabálysértő 

magatartást, garantálja a HVB törvényes működését, illetve a jelölt ajánlásainak tüzetes 

megvizsgálása után a HVB határozatát semmisítse meg, és hozzon új határozatot. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság alapvetésként leszögezi, hogy a jelölő szervezetek, jelöltek 

bejelentésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezéseket az Alaptörvény 

választásra vonatkozó előírásai, a Ve. VII. fejezetét alkotó 119—138. §-ok, valamint a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

tartalmazzák. E rendelkezések együttesen alkotják azt a szabályrendszert, amelyet a választási 

szerveknek a jelölő szervezetek, jelöltek bejelentése, nyilvántartásba vétele kapcsán 

alkalmazniuk kell.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Iroda 2014. 

augusztus 18-án kelt hirdetményében az 1. számú egyéni választókerületben a jelöltséghez 

szükséges ajánlások számát 42-ben állapította meg.  

 

A HVB 147/2014. (IX. 8.) számú határozatának indokolása szerint Barta Szilvia, a Lehet Más 

a Politika egyéni képviselőjelöltje 2014. szeptember 04. napján a Ve. 124. § (1) bekezdésének 

megfelelően az egyéni jelölt bejelentésével egyidejűleg összesen 49 választópolgár adatait 

tartalmazó 8 db ajánlóívet nyújtott be.  

 

A HVI a Ve. 125-127. §-a alapján elvégezte az ajánlások ellenőrzését, és megállapította, hogy 

az érvényes ajánlások száma eléri a megkövetelt határt, hiszen az ellenőrzött 49 db ajánlásból 

44 db érvényes, valamint 5 db nem felelt meg a Ve. 122. §-ában és 126. §-ában foglalt 

követelményeknek, így a 2010. évi L. törvény 9. §-ában meghatározott mennyiségű érvényes 

ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett. 
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Fentiek alapján megállapítható, hogy az ajánlások ellenőrzése megfelelt a Ve. 122. és 125-

127§-ában foglaltaknak, és tekintetbe vette az 5/2014. sz. Nemzeti Választási Bizottság 

iránymutatásban foglaltakat.  

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján tartott ülésről készült 

jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott 

elsőfokú határozat szavazásában a jelenlévő hat bizottsági tagból – mely között megtalálható 

a fellebbezésben említett Kredits Krisztina is – hat tag igennel, azaz egyhangúan megszavazta 

az egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételét. A HVI vezetőjének tájékoztatása szerint a 

2014. szeptember 8-án megtartott HVB ülésen valamennyi ajánlóív – így a fellebbezéssel 

érintett határozatokhoz kapcsolódó – a HVB tagjainak rendelkezésére állt, azonban a 

betekintést egyik tag sem kérte. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a határozathozatal során 

hozzászólás, kérés, kérdés nem merült fel.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a másodfokú eljárása során megállapította, hogy a Helyi 

Választási Bizottság a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, 

továbbá az érvényesnek talált 44 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette 

nyilvántartásba Barta Szilviát Budapest IX. kerületi egyéni választókerületi képviselő-

jelöltként. 

 

A 2014. szeptember 9-én megtartott HVB ülésen felmerült, hogy az előző napon született 

döntés kapcsán Krenedits Krisztina ellenőrizni szeretné az ajánló íveket. Tekintettel arra, 

hogy a bizottság testületként jár el, és a testület tagja önállóan csak a testület 

felhatalmazásának birtokában jogosult az ajánlásokat ellenőrizni, ezért erről a HVB döntést 

hozott. a IX. kerületi HVB 173/2014. (IX. 9.) számú határozatával úgy döntött, hogy az 

elfogadott jelöltek esetében az ajánlóíveket az ülésen nem ellenőrzi. 

 

A fellebbezésben szereplő észrevétellel kapcsolatban, – mely szerint a 2014. szeptember 9-i 

ülés jegyzőkönyve és határozatai nem kerültek kihirdetésre, és nem olvashatóak a honlapon – 

a Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezésben foglaltak 

kivizsgálásának időpontjában a IX. kerületi HVI döntései és üléseinek jegyzőkönyvei 

olvashatóak a kerület honlapján (http://www.ferencvaros.hu/index2.php?name=onkval#05 ). 

 

2014. szeptember 9. napján tartott üléséről készült jegyzőkönyv kivonatának vizsgálata a 

147/2014. (IX. 8.) számú nyilvántartásba vételi elsőfokú határozat elleni fellebbezésnek nem 

lehet tárgya, mivel a 2014. szeptember 9-ei jegyzőkönyv nem tartozik a megtámadott 2014. 

szeptember 8-ai elsőfokú határozathoz, illetve az azt megelőző eljáráshoz. 

 

A 2014. szeptember 8. napján meghozott nyilvántartásbavételről szóló elsőfokú határozat nem 

képezheti jogalapját a 2014. szeptember 9. napján tartott Helyi Választási Bizottság ülésén 

elhangzottak elleni jogorvoslatnak, valamint megállapítható az is, hogy a fellebbezésben 

foglaltak szerint a jogsértés bizonyítékául megjelölt ajánlóívek adattartalmát fellebbező nem 

vizsgálta, azok valódiságát nem ellenőrizte így az nem szolgálhat jogi alapként a 

nyilvántartásba vételről szóló határozat megtámadásának. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

http://www.ferencvaros.hu/index2.php?name=onkval#05
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bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

76. Napirend  

 

S. K. és K. K. egyesített kifogása a IX. kerületi HVB ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

139/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 

 

a dr. S. K.   és a K. K. (1097 Budapest, Gyáli út 15/E. 2. emelet 31. ajtó, e-mail cím: 

kvacskay@gmx.net) által a Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottság 

jogszabálysértő működése ellen benyújtott kifogás tárgyában, 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja. 

 

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással, 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 2014. szeptember 15-én (hétfő) 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. A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

I n d o k o l á s 

dr. S. K.  2014. szeptember 10-én 13 óra 02 perckor fax útján, K. K. 2014. szeptember 11-én 

kifogást nyújtott be a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Bizottságához 

(továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglalt alapelv (a választás 

tisztaságának megóvása és a választási eljárás nyilvánossága) megsértése miatt.  

 

A kérelmezők a 2014. szeptember 8. napján meghozott HVB nyilvántartásbavételi 

határozataival érintett képviselőjelöltek ajánlóíveire vonatkozó, megbízott tag általi 

betekintési igény elutasítását eredményező, jogszabálysértő működéssel szemben nyújtottak 

be kifogást.  
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Jogorvoslati kérelmükben előadták, miszerint a nyilvántartásba vételről döntő 2014. 

szeptember 8-i HVB ülésén számos egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba 

vételéről határozott, amely határozatok a helyi önkormányzat honlapján közzétételre kerültek. 

 

A kifogást benyújtók szerint figyelemmel arra, hogy a HVB által kialakított gyakorlat azt 

mutatta, hogy az ajánlások közel egyharmad része, illetve egyes esetekben ennél több is 

érvénytelen, a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a Budapest Főváros IX. kerületi HVB-

be delegált tagja – Kredits Krisztina – folyó év szeptember 9-én a HVB ülésén jelezte a 

feltűnően szokatlan számarányokkal kapcsolatos aggályait és kérte egyúttal, hogy a kérdéses 

ajánlóíveket megtekinthesse. Indítványának a HVB nem adott helyt, az ajánlóívek 

megvizsgálását nem tette lehetővé, sőt a bizottság általi áttekintést a bizottság többségi 

határozattal elutasította. Ezen körülmények az aznapi ülés jegyzőkönyvében rögzítésre 

kerültek.  

   

A fentiek – a kifogást benyújtó álláspontja szerint – a Ve. 14. § (1) bekezdésében foglaltakon 

túlmenően súlyosan sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és f) pontjait is, azaz a választás 

tisztaságának megóvásához, valamint a választási eljárás nyilvánosságához kapcsolódó 

választási alapelvek érvényre juttatását jogszabály ellenesen mellőzték.  

 

Kifogást benyújtó kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a Ve. 14. § (1) bekezdésben 

foglaltak megóvása érdekében az esetet teljes körűen megvizsgálni, a szükséges 

intézkedéseket megtenni, illetve a jogszabályellenes magatartást megállapítani, a törvényes 

működést a továbbiakban garantálni, a mellékelt határozatok szerinti jelöltek ajánlásai 

vizsgálatára vonatkozó igénynek haladéktalanul eleget tenni szíveskedjen. 

 

A kérelmező a mellékletben becsatolt 2014. szeptember 8. napján meghozott HVB 

nyilvántartásba vételi határozataival érintett képviselőjelöltek ajánlóíveire vonatkozó, 

megbízott tag általi betekintési igény elutasítását eredményező, jogszabálysértő működésével 

szemben nyújt be kifogást.  

 

A határozatok indokolásából megállapítható, hogy a nyilvántartásba vett képviselőjelöltek 

közül négy jelöltnek a nyilvántartásba vételhez szükséges ajánlással megegyező számú, 

háromnak az előírtaknál egyel több, és egy jelöltnek kettővel több érvényes ajánlással 

rendelkezik.  

 

A fentiek – kifogást benyújtó álláspontja szerint – a Ve. 14. § (1) bekezdésében foglaltakon 

túlmenően súlyosan sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és f) pontjait is, azaz a választás 

tisztaságának megóvásához, valamint a választási eljárás nyilvánosságához kapcsolódó 

választási alapelvek érvényre juttatását jogszabály ellenesen mellőzték.  

 

A kifogást benyújtó kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a Ve. 14. § (1) bekezdésben 

foglaltak megóvása érdekében az esetet teljes körűen megvizsgálni, a szükséges 

intézkedéseket megtenni, illetve a jogszabályellenes magatartást megállapítani, a törvényes 

működést a továbbiakban garantálni, a mellékelt határozatok szerinti jelöltek ajánlásai 

vizsgálatára vonatkozó igénynek haladéktalanul eleget tenni szíveskedjen. 

 

A jogsértés bizonyítékaként a szóban forgó 2014. szeptember 8-án meghozott hét darab – 

125/2014., 126/2014., 140/2014., 144/2014., 145/2014., 146/2014., 147/2014. számú – HVB 

határozatok kerültek csatolásra. 

 

A kifogás az alábbiak szerint nem alapos. 
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A Ve. 212. § (2) b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés 

bizonyítékait. 

 

Beadványozó a 2014. szeptember 10-én kelt és benyújtott beadványában egyértelműen a 

HVB 2014. szeptember 8. ülésén elfogadott egyéni képviselőjelöltek nyilvántartásba vételéről 

szóló határozatokat nyújtotta be bizonyítékként. A Fővárosi Választási Bizottság 

megtekintette a bizonyítékként csatolt határozatokat, melyekből a kifogás tárgyaként 

megjelölt „ajánlóívekbe történő betekintési igény elutasítását eredményező jogszabálysértő 

működés” kapcsán a kifogásban említett határozatok nem szolgálnak bizonyítékul, nem 

alkalmasak arra, hogy bizonyítsák, hogy a HVB nem járt el jogszerűen, a határozatokból nem 

lehet kiolvasni, amit a kifogás benyújtója kifogásában állít. 

 

A sérelmezett határozatok esetében megfelelő jogorvoslati út áll rendelkezésre, azokról az 

Fővárosi Választási Bizottság érdemi határozattal dönt. 

 

A vizsgálat során megállapítható az is, hogy a HVB azért sem adott helyt Kredits Krisztina 

kérésének, mert a HVB által már befejezett, lezárt, határozattal eldöntött ügyekben kívánta a 

vizsgálódást újra kezdeni. A HVB-nek ilyen ismételt vizsgálódásra nincs törvényes 

lehetősége, ezért Kredits Krisztina kérése nem volt teljesíthető. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megjegyzi azt is, hogy csupán az a körülmény, hogy az 

érvényes ajánlások száma csak csekély mértékben több, vagy pont annak megfelelő számú, 

mint az érvényességhez szükséges ajánlások száma, nem jelenti, sőt nem is valószínűsíti az 

ajánlások ellenőrzésének jogellenességét, illetve azok újbóli ellenőrzésének feltétlen 

szükségességét. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az előterjesztett tényállás és bizonyítékok alapján 

megállapítja továbbá, hogy a Ve. 14. § (1) bekezdésében foglaltak teljesültek, a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglalt 

alapelvek (a választás tisztaságának megóvása és a választási eljárás nyilvánossága) a HVB 

eljárása során nem sérültek. 

 

A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 43. § (1)—(5) bekezdésein, a 151. § (1) 

bekezdésén, 212. § (2) b) pontján, 220. §-án,  a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 

10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-ának (1)—(4) bekezdésén, 225. §-án alapul. 

 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 22.10 órakor berekeszti. 

 

 

 

  Dr. Temesi István s.k. 


