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FVI munkatársai: 

 

Sárádi Kálmánné dr.  A Fővárosi Választási Iroda vezetője 

Megyesné dr. Hermann Judit A Fővárosi Választási Iroda helyettes vezetője 

 FVI munkatársai 

 

 

N a p i r e n d 

1. Ajánlóívek átadására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt a Magyar 

Munkáspárt jelölőszervezettel szemben kiszabandó bírság ügye. 

2. Ajánlóívek átadására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt Fidesz – KDNP 

jelölőszervezettel szemben kiszabandó bírság ügye. 

3. Ajánlóívek átadására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt Galyas István 

független főpolgármester-jelölttel szemben kiszabandó bírság ügye. 

4. Ajánlóívek átadására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt a Zöldek Pártja 

jelölőszervezettel szemben kiszabandó bírság ügye. 

5. Ajánlóívek átadására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt a Magyar 

Liberális Párt jelölőszervezettel szemben kiszabandó bírság ügye. 

6. Ajánlóívek átadására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt a Magyarországi 

Összefogás Roma Rom Szervezet jelölőszervezettel szemben kiszabandó bírság 

ügye. 

7. K. B. fellebbezése a II. kerületi HVB 136/2014. (IX.9.) számú határozata ellen. 

8. K. B. fellebbezése a II. kerületi HVB 138/2014. (IX.09.) számú határozata ellen.  

9. K. B. fellebbezése a II. kerületi HVB 141/2014. (IX.9.) számú határozata ellen. 

10. K. B. fellebbezése a II. kerületi HVB 142/2014. (IX.09.) számú határozata ellen.  

11. G. J. fellebbezése a III. kerületi HVB 180/2014. (IX.9.) számú határozata ellen. 

12. G. J. fellebbezése a III. kerületi HVB 181/2014. (IX.9.) számú határozata ellen. 
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13. G.J. fellebbezése a III. kerületi HVB 230/2014. (IX.11.) számú határozata 

ellen. 

14. B. A. K. fellebbezése a III. kerületi HVB 231/2014. (IX.11.) számú határozata 

ellen. 

15. G.J. fellebbezése a III. kerületi HVB 233/2014. (IX.11.) számú határozata ellen. 

16. A Demokratikus Koalíció fellebbezése VII. kerületi HVB 176/2014. (IX.11.) 

számú határozata ellen. 

17. K. K. fellebbezése IX. kerületi HVB 183/2014. (IX.11.) számú határozata ellen.  

18. K. K. fellebbezése IX. kerületi HVB 184/2014. (IX.11.) számú határozata ellen. 

19. K. K. kifogása a IX. kerületi HVB 183-184/2014. (IX.11.) számú határozataival 

kapcsolatban. 

20. Dr. Balogh György ruszin nemzetiségi képviselőjelölt fellebbezése XI. kerületi 

HVB 191/2014. (IX.11.) számú határozata ellen.  

21. G. Á. – LMP – fellebbezése XI. kerületi HVB 213/2014. (IX.11.) számú határozata 

ellen. 

22. G. J. A. fellebbezése XI. kerületi HVB 214/2014. (IX.11.) számú határozata ellen. 

23. G. J. A. fellebbezése XI. kerületi HVB 215/2014. (IX.11.) számú határozata ellen.  

24. G. J. A. fellebbezése XI. kerületi HVB 216/2014. (IX.11.) számú határozata ellen. 

25. G. J. A. fellebbezése XI. kerületi HVB 217/2014. (IX. 11.) számú határozata ellen. 

26. G. J. A. fellebbezése XI. kerületi HVB 218/2014. (IX.11.) számú határozata ellen. 

27. G. Á. – LMP – fellebbezése XI. kerületi HVB 223/2014. (IX.11.) számú határozata 

ellen. 

28. G. Á. – LMP – fellebbezése XI. kerületi HVB 224/2014. (IX.11.) számú határozata 

ellen. 

29. G. Á. – LMP – fellebbezése XI. kerületi HVB 225/2014. (IX.11.) számú határozata 

ellen. 

30. B. A. K.  – MLP – fellebbezése a XIII. kerületi HVB 183/2014. (IX.9.) számú 

határozata ellen.  

31. B. A. K.  – MLP – fellebbezése a XIII. kerületi HVB 184/2014. (IX.9.) számú 

határozata ellen.  

32. B. A. K.  – MLP – fellebbezése a XIII. kerületi HVB 186/2014. (IX.9.) számú 

határozata 

33. B. A. K.  – MLP – fellebbezése a XIII. kerületi HVB 187/2014. (IX.9.) számú 

határozata ellen.  

34. V. K. fellebbezése XIV. kerületi HVB 133/2014. (IX.08.) számú határozata ellen 

35. Cs. K.-né fellebbezése a XIV. kerületi HVB 134/2014. (IX.8.) számú határozata 

ellen.  

36. B. K. fellebbezése a XIV. kerületi HVB 135/2014. (IX.8.) számú határozata ellen. 

37. E. P. fellebbezése a XIV. kerületi HVB 176/2014. (IX.9.) számú határozata ellen. 

38. K. O. fellebbezése a XIV. kerületi HVB 188/2014.(IX.09.) számú határozata ellen.  

39. B. J. – Lehet Más A Politika – fellebbezése a XIV. kerületi HVB 204/2014. 

(IX.09.) számú határozata ellen. 
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40. T. Z. – MLP – fellebbezése XIX. kerületi HVB 148/2014. (IX.09.) számú 

határozata ellen. 

41. P. G. – MSZP-DK-Együtt-PM - fellebbezése a XIX. kerületi HVB 151/2014. 

(IX.9.) számú határozata ellen. 

 

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

Választási Bizottság hat tagja jelen van, a Bizottság határozatképes. Megállapítja, hogy az 

ülés helye és ideje a Hivatal bejáratánál kifüggesztésre került, a honlapra is felkerült. 

Javasolja a Fővárosi Választási Iroda napirendi javaslatának elfogadását. 

 

(Szavazás) 

 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 

 

 

1. Napirend 

Ajánlóívek átadására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt a Magyar 

Munkáspárt jelölőszervezettel szemben kiszabandó bírság ügye. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

- 

 

(Szavazás) 
 

A Fővárosi Választási Bizottság  

 

153/2014. (IX. 15.) FVB számú határozata 

 

A Fővárosi Választási Bizottság DR. THÜRMER GYULA a MAGYAR MUNKÁSPÁRT 

(székhely: 1082 BUDAPEST 08. BAROSS UTCA 61., bírósági nyilvántartásba-vételi szám: 

784) főpolgármester-jelöltje ügyében eljárva, a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség 

megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a MAGYAR MUNKÁSPÁRT jelölő 

szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt (a 

továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy 15 darab 

ajánlóívet nem adott át a Fővárosi Választási Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 

határidőben. 

Fent megállapított jogszabálysértés miatt a Fővárosi Választási Bizottság a MAGYAR 

MUNKÁSPÁRT jelölőszervezetet 150 000 Ft, azaz Egyszázötvenezer forint összegű bírság 

megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 

10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámra jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a 

bírságazonosító számot: V140016973. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 
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módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda 

megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő 

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

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti 

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

(székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; levélcím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; e-

mail: fvb@budapest.hu, fax: 06-1-327-1855). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb e határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2014. 09. 18-án 16.00 

óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a 

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – 

postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját vagy jelölő 

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés 

tartalmazhatja továbbá a benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A 

jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

 

Indokolás 

 

I. 

 

A MAGYAR MUNKÁSPÁRT jelölő szervezet a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a 

választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a 

választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a 

továbbiakban: IM rendelet) által előírt A4 jelű formanyomtatványon 1000 darab ajánlóívet 

igényelt DR. THÜRMER GYULA jelölt számára a Fővárosi Választási Irodától. A 

MAGYAR MUNKÁSPÁRT jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette. 

 

A MAGYAR MUNKÁSPÁRT jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-

átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2014. 09. 08-án 16.00 óráig 15 darab ajánlóívet nem 

adott át a Fővárosi Választási Iroda részére. 

 

II. 

 

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint a „független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, 

illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes 

ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 

határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem 

nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés 

szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

 

A Ve. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozó, 301. §-a 

szerint „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán e törvény I-XII. 

fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése szerint „a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 

Fentiek alapján a Fővárosi Választási Bizottság – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt 

jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
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III. 

 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, 301. §-án, a 307/G. § (1) bekezdésén, az IM 

rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló 

tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

 

2. Napirend 

Ajánlóívek átadására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt a Fidesz – KDNP 

jelölőszervezettel szemben kiszabandó bírság ügye. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

- 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság  

 

154/2014. (IX. 15.) FVB számú határozata 

 

A Fővárosi Választási Bizottság TARLÓS ISTVÁN a FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 

SZÖVETSÉG (székhely: 1062 BUDAPEST 06. LENDVAY UTCA 28., bírósági 

nyilvántartásba-vételi szám: 1189/2014), KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

(székhely: 1078 BUDAPEST 07. ISTVÁN ÚT 44. I/14., bírósági nyilvántartásba-vételi szám: 

668/2006) főpolgármester-jelöltje ügyében eljárva, a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség 

megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 

SZÖVETSÉG; KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT jelölő szervezet megsértette a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy 1 darab ajánlóívet nem adott át a Fővárosi 

Választási Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. 

 

Fent megállapított jogszabálysértés miatt a Fővárosi Választási Bizottság a FIDESZ – 

MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG; KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

jelölőszervezetet 10 000 Ft, azaz Tízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 

10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámra jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a 

bírságazonosító számot: V140021536. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda 

megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő 

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

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti 

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

(székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; levélcím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; e-



2014.09.15.  6 

mail: fvb@budapest.hu, fax: 06-1-327-1855). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb e határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2014. 09. 18-án 16.00 

óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a 

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – 

postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját vagy jelölő 

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés 

tartalmazhatja továbbá a benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A 

jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

 

Indokolás 

 

I. 

 

A FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG; KERESZTÉNYDEMOKRATA 

NÉPPÁRT jelölő szervezet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe 

tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó 

nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) által 

előírt A4 jelű formanyomtatványon 2500 darab ajánlóívet igényelt TARLÓS ISTVÁN jelölt 

számára a Fővárosi Választási Irodától. A FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG; 

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi 

ajánlóívet átvette. 

 

A FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG; KERESZTÉNYDEMOKRATA 

NÉPPÁRT jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv 

tanúsága szerint 2014. 09. 08-án 16.00 óráig 1 darab ajánlóívet nem adott át a Fővárosi 

Választási Iroda részére. 

 

II. 

 

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint a „független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, 

illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes 

ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 

határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem 

nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés 

szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

 

A Ve. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozó, 301. §-a 

szerint „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán e törvény I-XII. 

fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése szerint „a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 

Fentiek alapján a Fővárosi Választási Bizottság – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt 

jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

III. 

 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, 301. §-án, a 307/G. § (1) bekezdésén, az IM 

rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló 

tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

mailto:fvb@budapest.hu
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3. Napirend 

Ajánlóívek átadására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt a Galyas István 

független főpolgármester-jelölttel szemben kiszabandó bírság ügye. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

- 

 

(Szavazás) 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság  

 

155/2014. (IX. 15.) FVB számú határozata 

 

A Fővárosi Választási Bizottság GALYAS ISTVÁN Független jelölt (székhely: ,bírósági 

nyilvántartásba-vételi szám: null) főpolgármester-jelölt ügyében eljárva, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó 

törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Független jelölt jelölő szervezet 

megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt (a továbbiakban: Ve.) 

124. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy 1 darab ajánlóívet nem adott át a 

Fővárosi Választási Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. 

 

Fent megállapított jogszabálysértés miatt a Fővárosi Választási Bizottság Független jelölt 

jelölőszervezetet 10 000 Ft, azaz Tízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 

10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámra jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a 

bírságazonosító számot: V140021056. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda 

megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő 

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

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti 

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

(székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; levélcím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; e-

mail: fvb@budapest.hu, fax: 06-1-327-1855). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb e határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2014. 09. 18-án 16.00 

óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a 

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – 

postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját vagy jelölő 

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés 

tartalmazhatja továbbá a benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A 

jogorvoslati eljárás illetékmentes. 
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Indokolás 

 

I. 

 

Független jelölt a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó 

nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) által 

előírt A4 jelű formanyomtatványon 999 darab ajánlóívet igényelt GALYAS ISTVÁN jelölt 

számára a Fővárosi Választási Irodától. A Független jelölt az általa igényelt valamennyi 

ajánlóívet átvette. 

 

A Független jelölt az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága 

szerint 2014. 09. 08-án 16.00 óráig 1 darab ajánlóívet nem adott át a Fővárosi Választási Iroda 

részére. 

 

II. 

 

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint a „független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, 

illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes 

ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 

határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem 

nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés 

szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

 

A Ve. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozó, 301. §-a 

szerint „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán e törvény I-XII. 

fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése szerint „a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 

Fentiek alapján a Fővárosi Választási Bizottság – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt 

jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

III. 

 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, 301. §-án, a 307/G. § (1) bekezdésén, az IM 

rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló 

tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

 

4. Napirend 

Ajánlóívek átadására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt a Zöldek Pártja 

jelölőszervezettel szemben kiszabandó bírság ügye. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

- 
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(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság  

 

156/2014. (IX. 15.) FVB  számú határozata 

 

A Fővárosi Választási Bizottság ÁCS LÁSZLÓ a ZÖLDEK PÁRTJA (székhely: 1134 

BUDAPEST 13. VÁCI ÚT 39., bírósági nyilvántartásba-vételi szám: 347/2006, 2506/2007) 

főpolgármester-jelöltje ügyében eljárva, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt 

kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a ZÖLDEK PÁRTJA jelölő szervezet 

megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt (a továbbiakban: Ve.) 

124. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy 5 darab ajánlóívet nem adott át a 

Fővárosi Választási Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. 

 

Fent megállapított jogszabálysértés miatt a Fővárosi Választási Bizottság a ZÖLDEK 

PÁRTJA jelölőszervezetet 50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint összegű bírság megfizetésére 

kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 

10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámra jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a 

bírságazonosító számot: V140021023. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda 

megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő 

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

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti 

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

(székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; levélcím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; e-

mail: fvb@budapest.hu, fax: 06-1-327-1855). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb e határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2014. 09. 18-án 16.00 

óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a 

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – 

postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját vagy jelölő 

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés 

tartalmazhatja továbbá a benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A 

jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

 

Indokolás 

 

I. 

 

A ZÖLDEK PÁRTJA jelölő szervezet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM 

rendelet) által előírt A4 jelű formanyomtatványon 1800 darab ajánlóívet igényelt ÁCS 

LÁSZLÓ jelölt számára a Fővárosi Választási Irodától. A ZÖLDEK PÁRTJA jelölő szervezet 

az általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette. 
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A ZÖLDEK PÁRTJA jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi 

jegyzőkönyv tanúsága szerint 2014. 09. 08-án 16.00 óráig 5 darab ajánlóívet nem adott át a 

Fővárosi Választási Iroda részére. 

 

II. 

 

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint a „független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, 

illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes 

ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 

határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem 

nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés 

szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

 

A Ve. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozó, 301. §-a 

szerint „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán e törvény I-XII. 

fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése szerint „a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 

Fentiek alapján a Fővárosi Választási Bizottság – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt 

jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

III. 

 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, 301. §-án, a 307/G. § (1) bekezdésén, az IM 

rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló 

tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

 

5. Napirend 

Ajánlóívek átadására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt a Magyar Liberális 

Párt jelölőszervezettel szemben kiszabandó bírság ügye. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Avarkeszi Dezső 

 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság  

 

157/2014. (IX. 15.) FVB számú határozata 

 

A Fővárosi Választási Bizottság DR. BODNÁR ZOLTÁN GYÖRGY a MAGYAR 

LIBERÁLIS PÁRT (székhely: 5000 SZOLNOK TARLÓ UTCA 14. I/3., bírósági 

nyilvántartásba-vételi szám: 2356) főpolgármester-jelöltje ügyében eljárva, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó 

törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 
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A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT jelölő 

szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt (a 

továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy 56 darab 

ajánlóívet nem adott át a Fővárosi Választási Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 

határidőben. 

 

Fent megállapított jogszabálysértés miatt a Fővárosi Választási Bizottság a MAGYAR 

LIBERÁLIS PÁRT jelölőszervezetet 360 000 Ft, azaz Háromszázhatvanezer forint összegű 

bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 

10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámra jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a 

bírságazonosító számot: V140019654. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda 

megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő 

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

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti 

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

(székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; levélcím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; e-

mail: fvb@budapest.hu, fax: 06-1-327-1855). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb e határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2014. 09. 18-án 16.00 

óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a 

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – 

postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját vagy jelölő 

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés 

tartalmazhatja továbbá a benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A 

jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

 

Indokolás 

 

I. 

 

A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT jelölő szervezet a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a 

választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a 

választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a 

továbbiakban: IM rendelet) által előírt A4 jelű formanyomtatványon 2200 darab ajánlóívet 

igényelt DR. BODNÁR ZOLTÁN GYÖRGY jelölt számára a Fővárosi Választási Irodától.   

A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi ajánlóívet 

átvette. 

 

A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-

átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2014. 09. 08-án 16.00 óráig 56 darab ajánlóívet nem 

adott át a Fővárosi Választási Iroda részére. 

 

A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-

átvételi jegyzőkönyv alapján a jelölt bejelentésére vonatkozó határidő elteltét követő napon, 

azaz 2014. 09. 09-én 20 darab ajánlást nem tartalmazó ajánlóívet adott át a választási iroda 

számára. 

 

II. 
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A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint a „független jelöltként indulni szándékozó 

választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott 

összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 

határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem 

nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés 

szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

 

A Ve. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozó, 301. §-a 

szerint „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán e törvény I-XII. 

fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése szerint „a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást 

megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” 

Fentiek alapján a Fővárosi Választási Bizottság – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt 

jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

III. 

 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, 301. §-án, a 307/G. § (1) bekezdésén, az IM 

rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló 

tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

 

 

6. Napirend 

Ajánlóívek átadására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt a Magyarországi 

Összefogás Roma Rom Szervezet jelölőszervezettel szemben kiszabandó bírság ügye. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

- 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság  

 

158/2014. (IX. 15.) FVB számú határozata 

 

A Fővárosi Választási Bizottság MAGYARORSZÁGI ÖSSZEFOGÁS ROMA ROM 

SZERVEZET (székhely: 4181 NÁDUDVAR SZÉLSŐ UTCA 80., bírósági nyilvántartásba-

vételi szám: 3724) jelölő szervezet ügyében eljárva, a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt 

kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a MAGYARORSZÁGI ÖSSZEFOGÁS 

ROMA ROM SZERVEZET jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvényt (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében és 307/F. § (4) 

bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy 3 darab ajánlóívet nem adott át a Fővárosi 

Választási Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. 
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Fent megállapított jogszabálysértés miatt a Fővárosi Választási Bizottság a 

MAGYARORSZÁGI ÖSSZEFOGÁS ROMA ROM SZERVEZET jelölő szervezetet 30 000 

Ft, azaz Harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 

10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámra jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a 

bírságazonosító számot: V140024092. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda 

megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő 

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

szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti 

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

(székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; levélcím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; e-

mail: fvb@budapest.hu, fax: 06-1-327-1855). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb e határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2014. 09. 18-án 16.00 

óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a 

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – 

postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját vagy jelölő 

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés 

tartalmazhatja továbbá a benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A 

jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

 

Indokolás 

 

I. 

 

A MAGYARORSZÁGI ÖSSZEFOGÁS ROMA ROM SZERVEZET jelölő szervezet a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó 

nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) által 

előírt A4 jelű formanyomtatványon 20 darab ajánlóívet igényelt a Fővárosi Választási 

Irodától.  

A MAGYARORSZÁGI ÖSSZEFOGÁS ROMA ROM SZERVEZET jelölő szervezet az 

általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette. 

 

A MAGYARORSZÁGI ÖSSZEFOGÁS ROMA ROM SZERVEZET jelölő szervezet az 

ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2014. 09. 09-én 

16.00 óráig 3 darab ajánlóívet nem adott át a Fővárosi Választási Iroda részére. 

 

II. 

 

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint a „független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, 

illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes 

ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 

határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem 

nyújtott ajánlóív után tízezer forint.” 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés 

szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.” 

 

A Ve. a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó, 308. §-a szerint „A 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán e törvény I-XII. fejezetét, továbbá a 
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307/D. §, a 307/F. § és a 307/L. § (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit az e fejezetben 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” 

 

A Ve. 307/F. § (4) bekezdése szerint  „A megyei lista ajánlására a 120. § (1) és (2) bekezdése, 

valamint a 121-128. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.” 

 

A Ve. 319. § (1) bekezdése alapján „A területi és az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell 

bejelenteni. 

 

Fentiek alapján a Fővárosi Választási Bizottság – a Ve. 124. § (2) bekezdésében és 307/F. § 

(4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

III. 

 

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a 307/F. § (4) bekezdésén, a 308. §-án, a 319. 

§ (1) bekezdésén, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. 

§-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján 

alapul. 

 

 

7. Napirend 

K. B. fellebbezése a II. kerületi HVB 136/2014. (IX.9.) számú határozata ellen 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

- 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

159/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 
 

a  K. B. által a Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási Bizottság 136/2014. (IX. 9.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 4 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  18-án (csütörtök) 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 
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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 136/2014. (IX. 9.) számú 

határozatával szemben K. B. 2014. szeptember 12-én 16 óra 27 perckor e-mailen, a Helyi 

Választási Bizottság (a továbbiakban:HVB) útján, törvényes határidőn túl fellebbezést 

nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz.  

 

Beadványában előadta, hogy a HVB a Lehet Más a Politika jelölő szervezet kompenzációs 

listájának nyilvántartásba vételéről szóló határozatával szemben, részben jogszabálysértésre 

hivatkozva, részben a HVB mérlegelési jogkörben hozott döntése miatt nyújt be fellebbezést.    

Beadványozó álláspontja szerint „a listán szereplő személyek bejelentése nem felelt meg a 

jogszabálynak, ezért fentiek alapján a HVB a jogszabály megsértésével vette nyilvántartásba a 

Lehet Más a Politika Párt jelölő szervezet közös kompenzációs listáját”. 

 

Jogorvoslati kérelmében kérte a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a listán szereplő 

személyek nyilvántartásba vételének körülményeit vizsgálják meg, és amennyiben szükséges, 

úgy a HVB határozatát változtassa meg és az esetleg érintett jelölt szereplését ne engedje. 

  

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (2) 

bekezdése rögzíti, hogy a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott 

határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a Ve. 224. § (1) bekezdés 

szerinti választási bizottsághoz. 

A Ve. 10. § (1) bekezdése kimondja, hogy az e törvényben meghatározott határidők 

jogvesztők, és hogy a (3) bekezdés alapján a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. 

 

A Ve. 224. § (3)  bekezdése tartalmazza, hogy a fellebbezésnek milyen adatokat kell 

tartalmaznia.  E jogszabályi hely (3) bekezdés a) pontjának előírása szerint ilyen a kérelem 

223. § (3) bekezdése szerinti alapja, b) pontjának előírása szerint ilyen adat a kérelem 

benyújtójának lakcíme, c) pontjának előírása szerint ilyen adat a kérelem benyújtójának 

személyi azonosítója. A fellebbezésben a kérelem 223. § (3) bekezdés szerinti alap nem 

kerület megjelölésre, a lakcím nem pontos, mert nincs megjelölve a házszám, és a fellebbezés 

benyújtójának személyi azonosítója sem került feltüntetésre. A Ve. 231. § (1) bekezdése 

szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha annak b) pontja szerint 

elkésett, illetve 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. §-án, 228. §-án, a 231. § (1) bekezdés b) és 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 valamint a 

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

K. B. fellebbezése a II. kerületi HVB 138/2014. (IX.09.) számú határozata ellen  

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

- 

 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

  160/2014. (IX.15) FVB számú határozatával  

 

K. B által tett  a II. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

138/2014.(IX.09.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 4 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 18-én  (csütörtök) 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 

 

K. B. a II. kerületi HVB a Magyar Szocialista Párt, Demokratikus Kolalíció, Párbeszéd 

Magyarországért Párt jelölő szervezetek közös kompenzációs listájának nyilvántartásba 

vételéről szóló döntés ellen nyújtott be fellebbezést részben jogszabálysértésre, részben a HVB 

mérlegelési jogkörben hozott döntésére hivatkozással. A fellebbezés elektronikus úton 2014. 

szeptember 12-én 16 óra 15 perckor érkezett a II. kerület jegyzőjének e-mail címére. Fellebbező 

álláspontja szerint a listán szereplő személyek bejelentése nem felelt meg a jogszabálynak, 

azonban ennek indokai nem kerültek felsorolásra. 

 

A fellebbezésben foglaltak alapján kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a listán szereplő 

személyek nyilvántartásba vételének körülményeit vizsgálja meg, és amennyiben szükséges, 

úgy a HVB határozatát változtassa meg, és az érintett jelöltek szereplését ne engedje. 

 

A fellebbezés érdemi elbírálásra nem alkalmas. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. §  (2) 

bekezdése alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, 

hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 

megérkezzen a választási bizottsághoz. A fellebbezésnek ugyanezen szakasz (3) bekezdése 
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alapján a fellebbezésnek: a kérelem alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, míg a (4) bekezdés szerint a fellebbezés tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A Ve. 231. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha  

 

a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, 

d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

A II. kerületi HVB 138/2014. (IX.9.) határoztának rendelkező része tartalmazta a fellebbezés 

benyújtásának feltételeire vonatkozó kitanítást, így azt is, hogy azt személyesen, levélben, vagy 

elektronikus úton is be lehet nyújtani oly módon, hogy az a Ve. 10. § (1) bekezdésének 

megfelelően legkésőbb 2014. szeptember 12. 16.00 óráig beérkezzen. 

 
A Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a fellebbezésben foglaltakat, és megállapította, 

hogy a beadvány határidőn túl érkezett, nem tartalmazza sem a benyújtó pontos lakcímét, sem 

személyi azonosítóját, valamint a jogorvoslati kérelemben fellebbező nem jelölt meg konkrét 

jogszabálysértésre való hivatkozást, így a fellebbezés nem felel meg a Ve. 224. §-ában 

előírtaknak. 

 

Fentiek figyelembevételével a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas, ezért a Fővárosi 

Választási Bizottság a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerint  érdemi 

vizsgálat nélkül elutasította. 

 

A határozat a Ve. 221. §, 222. §-án, 223. §-án, 224. §-án, a 228. § (1) bekezdésén, 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 2/201. (III.23.) közigazgatási jogegységi 

határozatán alapul. 

 

 

9. Napirend 

K. B. fellebbezése a II. kerületi HVB 141/2014. (IX.9.) számú határozata ellen. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Orosz Mária 

Sárádi Kálmánné dr. 

Megyesné dr. Hermann Judit 

Dr. Szalay Tamás 

Dr. Horváth Máté 

 

(Szavazás) 
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A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

161/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 
 

a  K. B. által a Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási Bizottság 141/2014. (IX. 9.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 4 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  18-án (csütörtök) 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 141/2014. (IX. 9.) számú 

határozatával szemben K. B. 2014. szeptember 12-én 15 óra 53 perckor e-mailen, a Helyi 

Választási Bizottság (a továbbiakban:HVB) útján, törvényes határidőn belül fellebbezést 

nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz.  

 

Beadványában előadta, hogy a HVB az Együtt – A Korszakváltók Pártja jelölő szervezet 

kompenzációs listájának nyilvántartásba vételéről szóló határozatával szemben, részben 

jogszabálysértésre hivatkozva, részben a HVB mérlegelési jogkörben hozott döntése miatt 

nyújt be fellebbezést.    

Beadványozó álláspontja szerint „a listán szereplő személyek bejelentése nem felelt meg a 

jogszabálynak, ezért fentiek alapján a HVB a jogszabály megsértésével vette nyilvántartásba 

az Együtt – A Korszakváltók Pártja jelölő szervezet közös kompenzációs listáját”. 

 

Jogorvoslati kérelmében kérte a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a listán szereplő 

személyek nyilvántartásba vételének körülményeit vizsgálják meg, és amennyiben szükséges, 

úgy a HVB határozatát változtassa meg és az esetleg érintett jelölt szereplését ne engedje. 

  

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 a) pontjának előírása szerint ilyen a kérelem 223. § (3) 

bekezdése szerinti alapja, b) pontjának előírása szerint ilyen adat a kérelem benyújtójának 

lakcíme, c) pontjának előírása szerint ilyen adat a kérelem benyújtójának személyi 

azonosítója. A fellebbezésben a kérelem 223. § (3) bekezdés szerinti alap nem kerület 

megjelölésre, a lakcím nem pontos, mert nincs megjelölve a házszám, és a fellebbezés 

benyújtójának személyi azonosítója sem került feltüntetésre. A Ve. 231. § (1) bekezdése 

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

bekezdésében foglaltakat.  
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Minderre tekintettel a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 224. §-án, 228. §-án, 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, valamint a Legfelsőbb 

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

 

 

10. Napirend 

K. B. fellebbezése a II. kerületi HVB 142/2014. (IX.09.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

  162/2014. (IX.15) FVB számú határozatával  

 

K. B. által tett a II. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

142/2014.(IX.09.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 4 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 18-én  (csütörtök) 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 

 

K. B. a II. kerületi HVB a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet kompenzációs listájának 

nyilvántartásba vételéről szóló döntés ellen – határidőn belül, elektronikus úton – nyújtott be 

fellebbezést részben jogszabálysértésre, részben a HVB mérlegelési jogkörben hozott döntésére 

hivatkozással. Fellebbező álláspontja szerint a listán szereplő személyek bejelentése nem felelt 

meg a jogszabálynak, azonban ennek indokai nem kerültek felsorolásra. 
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A fellebbezésben foglaltak alapján kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a listán 

szereplő személyek nyilvántartásba vételének körülményeit vizsgálja meg, és amennyiben 

szükséges, úgy a HVB határozatát változtassa meg, és az érintett jelöltek szereplését ne engedje. 

 

A fellebbezés érdemi elbírálásra nem alkalmas. 

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. §  (2) 

bekezdése alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, 

hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 

megérkezzen a választási bizottsághoz. A fellebbezésnek ugyanezen szakasz (3) bekezdése 

alapján a fellebbezésnek: a kérelem alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, míg a (4) bekezdés szerint a fellebbezés tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A Ve. 231. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha  

 

a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, 

d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a fellebbezésben foglaltakat, és megállapította, 

hogy a beadvány nem tartalmazza sem a benyújtó pontos lakcímét, sem személyi azonosítóját, 

valamint fellebbező a jogorvoslati kérelemben nem jelölt meg konkrét jogszabálysértésre való 

hivatkozást, így a fellebbezés nem felel meg a Ve. 224. §-ában előírtaknak. 

 

Fentiek figyelembevételével a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas, ezért a Fővárosi 

Választási Bizottság a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint  érdemi vizsgálat 

nélkül elutasította. 

 

A határozat a Ve. 221. §, 222. §-án, 223. §-án, 224. §-án, a 228. § (1) bekezdésén, 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 2/201. (III.23.) közigazgatási jogegységi 

határozatán alapul. 

 

 

11. Napirend 

G. J. fellebbezése a III. kerületi HVB 180/2014. (IX.9.) számú határozata ellen. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Orosz Mária 

Dr. Avarkeszi Dezső 

Megyesné dr. Hermann Judit 

 

(Szavazás) 
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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

163/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 

 

a G. J. által a Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság 180/2014. (IX. 9.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 4 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 18-án (csütörtök) 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) 180/2014. 

(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 András 2014. szeptember 7-én 

összesen 67 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 Szabó András önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba 

vételét visszautasította. 

A határozat ellen G. J. nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a döntés 

megváltoztatását és Szabó András képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint a Budapest III. kerületi HVB határozatában 

tévesen, alacsonyabb számban jelölte meg a rögzített ajánlások számát, mint amennyi ajánlás 

a valóságban benyújtásra került a jelölt részéről. Ezt követően egyeztetésre került sor, mely 

során megállapítást nyert, hogy 2 darab érvényes, az ajánlóíven szereplő ajánlást sem a HVI, 

sem a HVB nem vett figyelembe, így az érvényes ajánlások száma 63 darab. Fellebbező 

fellebbezése részeként tételes formában előadta továbbá - a vonatkozó ajánlóívek 

sorszámának és az adott ajánlóív konkrét sorszámának megjelölésével – a kifogásolt 

ajánlások érvényességének indokait. 

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

állapította meg. 

 

A fellebbezés nem megalapozott.  

 

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 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 fellebbező által kifogásolt, a HVI által érvénytelennek minősített 

ajánlásokat, melyek közül egyet nem vett figyelembe duplikáció miatt (D0005/5. sor). Az 

FVB a fennmaradó 4 ajánlás közül 3 érvényes ajánlást talált (érvényes: D0002/8. sor; 

D0003/8. sor, D0005/5. sor; a további 1 esetben az ajánlás érvénytelenségét állapította meg 

(D0014/3. sor: hibás név). Az FVB megállapította, hogy a 3 érvényesnek elfogadott ajánlás 

adataiban észlelhető eltérés csekély mértékű, az adatok alapján a választópolgár egyértelműen 

beazonosítható. 

 

Budapest III. kerületében az egyéni képviselőjelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások 

száma 65 darab.  

 

Az FVB megállapította, hogy további 3 ajánlás érvényesnek való elfogadásával a 

nyilvántartásba vétel kezdeményezése során leadott érvényes ajánlások száma 61-ről 64-re 

emelkedett, amely nem haladja meg a jelöltállításhoz szükséges mennyiséget. 

 

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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12. Napirend 

G. J. fellebbezése a III. kerületi HVB 181/2014. (IX.9.) számú határozata ellen. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Orosz Mária 

Megyesné dr. Hermann Judit 

 

(Szavazás) 

 
A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

164/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 

 

a G. J. által a Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság 181/2014. (IX. 9.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 4 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 18-án (csütörtök) 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) 181/2014. 

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

egyéni választókerületi nyilvántartásba vételét visszautasította. 

 

A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Kincses Genovéva Vanda 2014. 

szeptember 7-én összesen 76 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 Kincses Genovéva Vanda önkormányzati képviselőjelöltként 

történő nyilvántartásba vételét visszautasította. 

A határozat ellen G. J. nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a döntés 

megváltoztatását és Kincses Genovéva Vanda képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételét 

kérte. 
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Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint a Budapest III. kerületi HVB határozatában 

tévesen, alacsonyabb számban jelölte meg a rögzített ajánlások számát, mint amennyi ajánlás 

a valóságban benyújtásra került a jelölt részéről. Ezt követően egyeztetésre került sor, mely 

során megállapítást nyert, hogy 3 darab érvényes, az ajánlóíven szereplő ajánlást sem a HVI, 

sem a HVB nem vett figyelembe, így az érvényes ajánlások száma 64 darab. Fellebbező 

fellebbezése részeként tételes formában előadta továbbá - a vonatkozó ajánlóívek 

sorszámának és az adott ajánlóív konkrét sorszámának megjelölésével – a kifogásolt 

ajánlások érvényességének indokait. 

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

állapította meg. 

 

A fellebbezés nem megalapozott.  

 

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 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 fellebbező által kifogásolt, a HVI által érvénytelennek minősített 

ajánlásokat. Az FVB a kifogásolt ajánlások közül hármat nem vett figyelembe, azokat a HVI 

az ajánlásellenőrzés során már érvényesnek minősített (A0012/7. sor, A0013/1. sor, A0015/8. 

sor) Az FVB a fennmaradó 7 ajánlás közül 3 érvényes ajánlást talált (érvényes: A0009/8. sor, 

A0011/8. sor, A00012/1. sor) a további 4 esetben az ajánlás érvénytelenségét állapította meg: 

A0008/3. sor: érvénytelen személyi azonosító; A0009/2. sor: anyja neve hibás, A00010/6. sor: 

hibás lakcím, A00013/3. sor: anyja neve hibás). Az FVB megállapította, hogy a 3 

érvényesnek elfogadott ajánlás adataiban észlelhető eltérés csekély mértékű, az adatok alapján 

a választópolgár egyértelműen beazonosítható. 
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Budapest III. kerületében az egyéni képviselőjelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások 

száma 65 darab.  

 

Az FVB megállapította, hogy 3 ajánlás érvényesnek való elfogadásával a nyilvántartásba 

vétel kezdeményezése során leadott érvényes ajánlások száma 61-ről 64-re emelkedett, amely 

nem haladja meg a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget.  

 

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.  

 

 

(Megérkezik Dr. Temesi István) 

 

 

Dr. Orosz Mária Bejelenti, hogy a Fővárosi Választási Bizottság kiegészült 5 főre. Átadja az 

ülés vezetését Dr. Temesi István elnöknek. 

 

13. Napirend 

G. J. fellebbezése a III. kerületi HVB 230/2014. (IX.11.) számú határozata ellen. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Avarkeszi Dezső 

Dr. Temesi István 

Dr. Orosz Mária 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

165/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 
 

a G. J.  által a Budapest Főváros 03. Kerületi Helyi Választási Bizottság 230/2014. (IX. 

11.) 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 18 -án (csütörtök) 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 
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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 

 

dr. Sarkadi László 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 03. kerületi 

Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB) 2014. szeptember 8-án. A szükséges 

iratokat, nyilatkozatokat benyújtotta.  

 

A HVB a 230/2014. (IX. 11.) számú határozatával visszautasította dr. Sarkadi László 

képviselő-jelöltként való nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB megállapította, hogy a Lehet Más a Politika 

jelölő szervezet részéről dr. Sarkadi László 05. számú egyéni választókerületi jelöltként 

történő bejelentése nem felel meg a törvényi feltételeknek, mert nincs meg a jelöléshez 

szükséges legalább 62 érvényes ajánlás.  A HVB a leadott és ellenőrzött 85 darab ajánlásból 

60 db-ot tekintett érvényesnek, 25 db-ot érvénytelennek nyilvánított. 

 

Az elsőfokú határozat ellen G. J. (a továbbiakban: beadványozó) nyújtott be a törvényes 

határidőn belül fellebbezést, amelyben elsődlegesen az elsőfokú, álláspontja szerint 

jogszabálysértő határozat megváltoztatását, valamint dr. Sarkadi László képviselőjelölt 

nyilvántartásba vételét kérte.  

 

Másodlagosan az elsőfokú, mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatását, valamint 

dr. Sarkadi József képviselőjelölt nyilvántartásba vételét kérte.  

 

A fellebbezés az ajánlóívek sorszámának, valamint a vitatott ajánlások sorszámának 

megjelölésével meghatározza azt a 4 darab ajánlást, amelyeket beadványozó véleménye 

szerint a HVB tévesen minősített érvénytelennek.  

 

Beadványozó 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. Hivatkozik továbbá a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. NVB számú 

iránymutatására.  

 

Elismeri, hogy a fellebbezésben felsorolt ajánlásokban a személyi számokat elírták, de 

megítélése szerint ezek olyan csekély mértékű részadat-eltérések a központi névjegyzékben 

szerepelő adatokhoz képest, hogy –figyelembe véve a választópolgár többi adatát is- az 

ajánlást adó választópolgár egyértelműen beazonosítható.  

 

A fellebbezés 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. 
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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 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 Ve. 307/G. §-ában foglaltak szerint az egyéni választókerületi jelöltet a helyi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

Az FVB megvizsgálta azon ajánlásokat, amelyeket beadványozó véleménye szerint a HVB 

tévesen minősített érvénytelennek.  

 

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 öt ajánlás elutasításának okai a következők:  

 

1. a 35470K0003 számú ajánlóív 2. sorában tévesen szerepel a választópolgár személyi 

azonosítója, 

 

2. a 35470K0005 számú ajánlóív 6. sorában tévesen szerepel a választópolgár személyi 

azonosítója 

 

3. a 35470K0015 számú ajánlóív 4. sorában tévesen szerepel a választópolgár személyi 

azonosítója, 

 

4. a 35470K0015 számú ajánlóív 8. sorában tévesen szerepel a választópolgár személyi 

azonosítója. 

 

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

9. § (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetőjének a 2014. augusztus 18-án 

közzétett hirdetménye alapján a Budapest 03. kerületi 05. számú egyéni választókerületben a 

jelölt állításhoz 62 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

Az FVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése során leadott érvényes 

ajánlások száma 60, 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 – 
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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. 

 

 

14. Napirend 

B. A. K. fellebbezése a III. kerületi HVB 231/2014. (IX.11.) számú határozata ellen 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Temesi István 

Sárádi Kálmánné dr. 

Megyesné dr. Hermann Judit 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

  166/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával  

 

a Magyar Liberális Párt (5000 Szolnok. Tarló u. 14., értesítési cím: 1051 Budapest, Sas u.  

10-12., bírósági nyilvántartásba-vételi szám: 2356) képviselője által a Budapest Főváros III. 

kerületi Helyi Választási Bizottság 231/2014. (IX. 11.) 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 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 18-án  (csütörtök) 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 

 

Haladi Balázs a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet egyéni önkormányzati 
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képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros III. 
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). 

 

A HVB a 231/2014. (IX. 11.) számú határozatával visszautasította a képviselőjelölt 

nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy a jelölt által benyújtott ajánlóívek 

által tartalmazott ajánlásokat ellenőrizte, és megállapította, hogy az ellenőrzött 97 db ajánlásból 

67 db megfelelt, míg 30 db nem felelt meg a törvényben támasztott követelményeknek, így az 

érvényes ajánlások száma 67 db. 

 

Az elsőfokú határozat ellen a Lehet Más a Politika jelölő szervezet képviselője (a továbbiakban: 

beadványozó) a törvényes határidőn belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi Választási 

Bizottsághoz. 

 

Fellebbezésében előadta, hogy az érvénytelennek ítélt ajánlások tekintetében az ellenőrzés során 

tévesen tekintették át az adatokat, az ajánlóíven feltüntetett adatok egyértelműen beazonosítják a 

választókat, ezért kéri, hogy az ajánlások ellenőrzését újból végezzék el. Véleménye szerint a 

választói akarat érvényesülését nem gátolhatja egy rosszul elolvasott kézírás, vagy egy kimaradt 

vessző, illetve helyesírási hiba. A beadványozó kifejtette, hogy az érvénytelennek tekintett 

ajánlások esetében számos esetben nem merült fel kétség a választó személyazonosságával 

kapcsolatosan, hiszen a több megadott adat egyértelműen beazonosítja a választót. 

 

Beadványozó táblázatba foglalva pontosan megjelölte a vitatott ajánlást tartalmazó ajánlóív 

sorszámát és az ajánlás sorát. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

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

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 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 
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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 konkrétan megjelölt, a HVI 

által érvénytelennek minősített ajánlást.  

 

Az FVB megállapította, hogy a kifogásolt ajánlás nem tekinthető érvényesnek, tekintettel 

arra, hogy azon az ajánló választópolgár lakcíme tévesen került feltüntetésre. Az ajánló 

választópolgár lakcímének hibás feltüntetése az ajánlóíven a hivatkozott NVB iránymutatás 

alapján sem tekinthető csekély mértékűnek.  

 

Budapest főváros III. kerület 10. számú egyéni választókerületében a jelölt állításhoz 68 

választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 

 

Az FVB megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a kifogásolt ajánlás újbóli 

ellenőrzését követően sem éri el a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget. 

 

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. 

 
 

15. Napirend 

G. J. fellebbezése a III. kerületi HVB 233/2014. (IX.11.) számú határozata ellen. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Orosz Mária 

Dr. Avarkeszi Dezső 

Dr. Temesi István 

. 

(Szavazás) 
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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

167/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 
 

a G. J. által a Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság 233/2014. (IX. 11.) 

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 

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 18-án (csütörtök) 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 

 

Mezei Péter Gergő a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán a Lehet Más a Politika jelölő szervezet egyéni önkormányzati 

képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros III. 

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

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 233/2014. (IX. 11.) 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 68 darabot. A HVB a leadott 83 ajánlásból 65 db-ot tekintett 

érvényesnek. 

 

Mindezek alapján a HVB visszautasította nevezett Budapest Főváros III. kerületében egyéni 

önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 

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

elsődlegesen a döntés megváltoztatását jogszabálysértésre hivatkozva kéri, másodlagosan 

pedig mint mérlegelési jogkörben hozott határozatot kéri megváltoztatni és a jelöltet 

nyilvántartásba venni.  

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a jelölőszervezet által leadott 83 db ajánlás közül a 

bizottság nem állapította meg 18 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. Álláspontja szerint a választói akarat érvényesülését nem gátolhatja egy 

csekély mértékű részadat eltérés. 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 előadta - a vonatkozó ajánlóívek sorszámának és az adott 

ajánlóív konkrét sorszámának megjelölésével – a kifogásolt összesen 4 db ajánlás 

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 5/2014. NVB számú iránymutatása  - melyre a fellebbező is 

hivatkozik beadványában - 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 négy ajánlás közül egyet sem 

talált érvényesnek.  
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Az FVB által érvénytelennek minősített 4 db ajánlás okai a következők: 

 

- 9118G0006 számú ajánlóív 1. sorában szereplő választópolgár személyi azonosítója 

alapján nem szerepel a központi nyilvántartásban  

- 9118G0010 számú ajánlóív 5. sorában szereplő választópolgár személyi azonosítója 

alapján nem szerepel a központi nyilvántartásban 

- 9118G0011 számú ajánlóív 6. sorában szereplő választópolgár személyi azonosítója 

alapján nem szerepel a központi nyilvántartásban 

- 9118G0013számú ajánlóív 7. sorában szereplő választópolgár személyi azonosítója 

alapján nem szerepel a központi nyilvántartásban 

 

Budapest III. kerület 16. egyéni választókerületében a jelölt állításhoz szükséges érvényes 

ajánlások száma 68. 

 

Az FVB megállapította, hogy a beadványozó által kifogásolt 4 db ajánlásból egyet sem talált 

érvényesnek, ezért továbbra sem éri el az érvényes ajánlások száma –  63 db - a jelölt 

állításhoz szükséges mennyiséget. 

 

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, 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. 

 

 

16. Napirend 

A Demokratikus Koalíció fellebbezése VII. kerületi HVB 176/2014. (IX.11.) számú 

határozata ellen. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Avarkeszi Dezső 

Dr. Temesi István 

Dr. Szalay Tamás 

Megyesné dr. Hermann Judit 

Sárádi Kálmánné dr. 

Dr. Horváth Máté 

Dr. Orosz Mária 

 

 

(Dr. Horváth Máté elhagyja az üléstermet) 

 

 

(Szavazás) 
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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

168/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 
 

Demokratikus Koalíció képviselője: Gyurcsány Ferenc elnök által a Budapest Főváros VII. 

kerületi Helyi Választási Bizottság 176/2014 (IX.11.) számú elsőfokú határozata ellen 

benyújtott fellebbezés tárgyában, 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében a következő 

határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot megváltoztatja: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezésnek helyt ad, és a S. J. által a Farkas Ferenc 

a Demokratikus Koalíció jelöltjének plakátja és szórólapja ellen  benyújtott kifogást 

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 18-án (csütörtök) 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 

 

S. J. a Jobbik Magyarországért Mozgalom polgármester jelöltje kifogást nyújtott be Budapest 

Főváros VII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB) a Farkas Ferenc a 

2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán a Demokratikus Koalíció polgármesterjelöltje által használt plakátokon és 

szórólapokon szereplő párt emblémák feltüntetése ellen, mivel álláspontja szerint ezek azt a 

látszatot keltik, hogy a polgármesterjelölt a DK, az MSZP, az Együtt, a PM az EEE és a Füge 

közös jelöltjeként indul, holott csak a Demokratikus Koalíció jelöltje. Véleménye szerint ezen 

emblémák megjelenítése a plakátokon és szórólapokon alkalmasak a választók 

megtévesztésére és ezzel sértik a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét. 

Bizonyítékként kifogásához csatolta a szóban forgó plakát és szórólap fényképét. 

 

A HVB a 176/2014. (IX.11.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB megállapította, hogy Farkas Ferenc mikor a 

plakátján ugyanúgy tüntette fel más szervezetek logóit, mint a saját jelölő szervezetét - és nem 

különítette el, hogy ki a jelölő szervezet és ki az aki csak támogatóként áll mögötte) 

megsértette a jóhiszemű joggyakorlás elvét. Ennek alapján a plakát és a szórólap esetében is 

fennáll a választópolgárok megtévesztésének lehetősége, mivel azt hihetik, hogy több 

szervezet közös jelöltje. A HVB határozatában ezért megállapította a jogszabálysértés tényét 

és a jogsértőt eltiltotta a további jogsértő tevékenységtől. 

 

A Demokratikus Koalíció 2014. szeptember 12-én fellebbezést nyújtott be az elsőfokú 

határozat ellen a törvényes határidőn belül, mivel álláspontjuk szerint a polgármesterjelölt 
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plakátja és szórólapja nem sérti a jóhiszemű joggyakorlás elvét, mivel nincs olyan tételes 

jogszabályi követelmény, ami alapján a jelöltet állító szervezet, illetve a jelölt megválasztását 

támogató más szervezetek logóját elkülönítetten, a jogi különbséget feltüntetve kellene 

megjeleníteni. 

 

Hivatkozik a jelölő szervezet a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pk.50.001/2014/2. számú végzésére 

melyben már értelmezte 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (továbbiakban Ve.) 

2. § (1) bekezdésé e) pontjában foglaltakat és rámutatott, 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” 

 

Meglátásuk szerint a választási plakát mint kampányeszköz célja a választói akarat 

befolyásolása, az ehhez szükséges információk biztosítása. Amennyiben a plakát valós 

információkat tartalmaz, akkor fogalmilag nem sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás követelményét. A plakát pedig nem állítja, hogy a jelölt a feltüntetett 

szervezetek közös jelöltje, viszont valós információkat tartalmaz, mivel ezen szervezetek 

támogatják Farkas Ferenc polgármesterré választását.  

Kérik tehát, hogy az FVB változtassa meg a megtámadott első fokú határozatot és a kifogást 

utasítsa el.  

 

A fellebbezés alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az 

azt megelőző eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

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

érvényre kell juttatni a következő alapelveket: 

a) a választás tisztaságának megóvása, 

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban, 

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, 

d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése, 

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, 

 

A Ve. 140. § a) pontja kimondja kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely 

alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a 

plakát. 

 

Az FVB az eljárást és a csatolt bizonyítékokat megvizsgálva megállapította, hogy a kifogást 

benyújtó, és a fellebbezést előterjesztő is ugyanarra a jogelvre a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás elvére hivatkozik beadványában.  

 

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. 
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A Fővárosi Választási Bizottság nem látja megalapozottnak a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás alapelve sérelmének megállapítását. Álláspontja szerint a plakáton szereplő 

támogató szerveztek emblémáinak megjelenítése konkrét jogszabályt nem sért, és nem 

állapítható meg az sem egyértelműen, hogy kinek a jogát, rendeltetésszerű joggyakorlását 

sértené, hátrányos jogkövetkezményekkel kinek járna, ezért a rendelkező részben foglaltak 

szerint dönt. 

 

A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésén, a 140. § a) pontján, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a 

18/2008. (III.12.)  AB határozatán, 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. 

 

Kisebbségi vélemény: 

Dr. Szalay Tamás:   

Valószínűleg a választónak a tisztánlátás joga sérül, vagy a választás szabadsága. Az tény, 

hogy nem derül ki róla, ki a jelölő szervezet, kik a támogatók. A választópolgár nyilván 

másként bírál el egy ígéretet, hogy több lesz az óvoda, meg több lesz a zöldterület, ha ki 

vannak írva ígéretként, nyilván a választópolgár meg tudja ítélni. De abban az esetben, ha 

logókat lát, akkor nem tudja, hogy ezek jelölőszervezetek, vagy ők a támogatók, és 

ennyiben megtévesztő. Nyilván értelmes magyar mondatokat tud értelmezni, hogy 

megnégyszerezzük a társasházi támogatást, arról el tudja dönteni, hogy elhiszi, vagy nem 

hiszi el. Az tartalmi kérdés, ez pedig formai kérdés, jelölők, vagy támogatók. Vannak 

támogatók, illetőleg jelölő szervezetek. Erről a plakátról nem derül ki, hogy ki jelöli, és ki 

támogatja, össze van mosva, mintha mindenki csinálna mindent. Egyetértek a HVB 

határozatában kifejtett indoklással. 

 

(Megérkezik Dr. Vértesy László) 

Dr. Temesi István: Megállapítja, hogy a Fővárosi Választási Bizottság kiegészült 5 főre. 

 

17. Napirend 

K. K. fellebbezése IX. kerületi HVB 183/2014. (IX.11.) számú határozata ellen.  

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

-  

 

(Szavazás) 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

169/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 
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a K. K. által a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Bizottság 

183/2014. (IX. 11.) 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 18-án 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) 183/2014. 

(IX.11.) számú elsőfokú határozatával (továbbiakban: elsőfokú határozat) a 2014. évi helyi 

önkormányzati választásra a roma kompenzációs listát a Budapest Főváros IX. kerületben 

jogszabályi előírás alapján nyilvántartásba vette.  

 

 

K. K. (a továbbiakban: fellebbező) 2014. szeptember 13. napján az elsőfokú határozat ellen 

határidőn belül fellebbezést nyújtott be jogszabálysértő döntés miatt. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a HVB egy nem létező szervezet nevével vett 

nyilvántartásba jelölteket kompenzációs listára. A „roma kompenzációs lista” nevű jelölő 

szervezet nincs és nem volt a szervezetek nyilvántartásában. 

 

Jogszabályi hivatkozásokként fellebbező megjelölte, hogy a Ve. 119. §-tól kezdődően a 138. 

§-ig, illetve a 319. §-tól kezdődően a 320. §-ig pontosan rögzíti, hogy mely szervezetek és 

jelöltjeik kerülhetnek a területi kompenzációs listára. Álláspontja szerint ezen törvényi 

feltételeknek az elsőfokú határozat nem felel meg. Fellebbező megjelölte a nemzetiségi 

kompenzációs listával kapcsolatos jogszabályokat, melyek szerinte a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011, évi CLXXIX. törvény 50. §-tól 102. §-ig találhatóak. 

 

Példaként fellebbező mellékelte a „választás.hu” választási nyilvántartásban szereplő 

bejegyzések Szabó Zoltán nevű jelöltre tekintettel, akit a nem létező nevű szervezet jelentett 

be.  

Fellebbező álláspontja szerint a „ROMA KOMP. LISTA” nevezetű jelölő szervezet nem 

létezik, a „ROMA KOMP. LISTA” nevezetű jelölő szervezetet nyilvántartásba venni nem 

szabályszerű. 

 

Fentiek fellebbező szerint a Ve. 14. (1) alapján súlyosan sértik a fent megjelölt 

paragrafusokat, valamint a Ve. 2. § (1) a) és f) pontját. 

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogszabályellenes 

magatartást, garantálja a törvényes működést, illetve a HVB határozatait semmisítse meg, és 

hozzon új határozatokat. 
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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 települési önkormányzati választások során jelölő szervezetek, jelöltek 

bejelentése, nyilvántartásba vétele kapcsán alkalmazniuk kell.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság itt tartja fontosnak rögzíteni, hogy a települési önkormányzati 

választások mellett szintén 2014. október 12. napján tartják a nemzetiségi önkormányzati 

választásokat, melyek az Alaptörvény, és a Ve-ben található előírások a Ve. 308-330. §-aiban 

foglalt eltérésekkel, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

(továbbiakban Njtv.) 50-70. §-ok előírásai alapján kerülnek lebonyolításra. 

 

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

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A HVB 183/2014. (IX.11.) számon hozott határozata a települési önkormányzati választási 

eljárás során került meghozatalra, melyben a HVB a Ve. 307/I. § (2) bekezdés alapján 

nyilvántartásba vette a roma kompenzációs listát. 

 

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

(továbbiakban Övjt.) 5. § (1) bekezdése szerint a 10 000-nél több  lakosú településen és a 

fővárosi kerületben a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és 

kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz. Az Övjt. 5. § (2) c) pontja szerint az egyéni 

választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma 75 000 lakosig 12 egyéni 

választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum. 

Az Övjt. 9/A. § szerint a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselő-

testület tagjának választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a Njtv. szerinti nemzetiségi 

szervezet jelöltje, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, és nyilatkozatot tesz arról, 

miszerint a nemzetiség képviseletét vállalja, annak nyelvét beszéli, kultúráját, hagyományait 

ismeri. 

 

Az Övjt. 11/A. § alapján nemzetiségenként külön-külön nemzetiségi kompenzációs listára 

kell venni valamennyi, az egyéni választókerültben indult nemzetiségi jelöltet, azok 

kivételével, akiket olyan nemzetiségi szervezet állított, amely a Ve. 10. § (1) bekezdés vagy a 

Ve. 11. § (1) bekezdése alapján önálló vagy közös kompenzációs listát állított. 

 

A HVB megvizsgálta a fenti jogszabályok alapján a Nemzeti Választási Rendszerben 

található adott választókerületben nemzetiségi színekben induló egyéni választókerületi 

jelölteket, és a Ve. 307/I. § felhatalmazása alapján nyilvántartásba vette az Övjt. 11/A. §-ban 

előírtaknak megfelelően a 183/2014. (IX.11.) HVB határozatában a roma kompenzációs listát. 

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság megállapította, hogy a Nemzeti Választási Rendszerben Budapest Főváros IX. 

kerületi helyi választókörzet tekintetében a roma nemzetiség egyéni képviselőjelöltet indított, 

így az Övjt. 11/A. § alapján nemzetiségi kompenzációs lista állításra jogosulttá vált. 

A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a listaindítás jogát nem érinti, ha a nyilvántartásba vett 

egyéni választókerületi jelölt visszalépett vagy kiesett. 

A Fővárosi Választási Bizottság HVB 2014. szeptember 11. napján tartott ülésről készült 

jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott 
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elsőfokú határozatot a fenti jogszabályhelyek alapján egyhangú szavazattal fogadta el, 

kérdés, észrevétel nem merült fel.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság eljárása során megállapította, hogy a HVB Ve. 307/I. § 

alapján az Öjtv. 11/A. § szerint jogszerűen vette nyilvántartásba a roma kompenzációs listát a 

Budapest IX. kerületi helyi választókerületben. 

 

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, az Öjtv. 

9/A. §, 10. § és 11/A. §-án, 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. Horváth Máté visszatér az ülésterembe) 

 

Dr. Temesi István: Megállapítja, hogy a Fővárosi Választási Bizottság kiegészült 6 főre. 

 

 

18. Napirend 

K. K.  fellebbezése IX. kerületi HVB 184/2014. (IX.11.) számú határozata ellen. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

-  

 

(Szavazás) 

 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

170/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 

 

a K.K. által a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Bizottság 184/2014. (IX. 11.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 6 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 18-án 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 
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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) 184/2014. 

(IX.11.) számú elsőfokú határozatával (továbbiakban: elsőfokú határozat) a döntött a HVB 

179/2014. (IX.09.) számú határozatának visszavonásáról valamint a jelölő szervezetek és a 

nemzetiségek kompenzációs listáinak sorrend-sorsolás eredményének megállapításáról. 

 

K.K. (a továbbiakban: fellebbező) 2014. szeptember 13. napján az elsőfokú határozat ellen 

határidőn belül fellebbezést nyújtott be jogszabálysértő döntés miatt. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a HVB a 184/2014. (IX.11.) határozatával 

megsemmisítette a HVB 179/2014. (IX.09.) határozatát, ami indokolatlansága miatt 

jogszabálysértő. A HVB 179/2014. (IX.09.) határozata mindenben megfelelt a jogszabályi 

előírásoknak. 

Fellebbező álláspontja szerint a nemzetiségi kompenzációs lista nem egyenlő a területi 

kompenzációs listával, azzal nem keverhető össze. Fellebbező szerint a nemzetiségi 

kompenzációs lista állításának határidejét is jogszabály rögzíti, melynek túllépése sem került 

rögzítésre. 

 

Jogszabályi hivatkozásokként fellebbező megjelölte, hogy a Ve. 119. §-tól kezdődően a 138. 

§-ig, illetve a 319. §-tól kezdődően a 320. §-ig pontosan rögzíti, hogy mely szervezetek és 

jelöltjeik kerülhetnek a területi kompenzációs listára. Álláspontja szerint ezen törvényi 

feltételeknek az elsőfokú határozat nem felel meg. Fellebbező megjelölte a nemzetiségi 

kompenzációs listával kapcsolatos jogszabályokat, melyek szerinte a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011, évi CLXXIX. törvény 50. §-tól 102. §-ig találhatóak. 

 

Fellebbező beadványába bemásolta a „valasztas.hu” választási nyilvántartásban szereplő 

„Települési kompenzációs lista” 2014. szeptember 10-i és 2014. szeptember 13-i állásást, 

melyek között az eltérés, azaz a „ROMA KOMP. LISTA” 2014. szeptember 11-i 

nyilvántartása nem szabályszerű.  

Fellebbező álláspontja szerint a „ROMA KOMP. LISTA” nevezetű jelölő szervezet nem 

létezik, a „ROMA KOMP. LISTA” nevezetű jelölő szervezetet nyilvántartásba venni nem 

szabályszerű. 

Fentiek fellebbező szerint a Ve. 14. (1) alapján súlyosan sértik a fent megjelölt 

paragrafusokat, valamint a Ve. 2. § (1) a) és f) pontját. 

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogszabályellenes 

magatartást, garantálja a törvényes működést, illetve a HVB határozatait semmisítse meg. 

 

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 települési önkormányzati választások során jelölő szervezetek, jelöltek 

bejelentése, nyilvántartásba vétele kapcsán alkalmazniuk kell.  
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A Fővárosi Választási Bizottság itt tartja fontosnak rögzíteni, hogy a települési 

önkormányzati választások mellett szintén 2014. október 12. napján tartják a nemzetiségi 

önkormányzati választásokat, melyek az Alaptörvény, és a Ve-ben található előírások a Ve. 

308-330. §-aiban foglalt eltérésekkel, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény (továbbiakban Njtv.) 50-70. §-ok előírásai alapján kerülnek lebonyolításra. 

 

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

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A HVB 184/2014. (IX.11.) számon hozott határozata a települési önkormányzati választási 

eljárás során került meghozatalra, melyben a HVB a Ve. 160. §-ában meghatározott 

hatáskörében eljárva a 2014. évi önkormányzati képviselők választásán a jelölő szervezetek és 

a nemzetiségek kompenzációs listái sorrendjének sorsolásával kapcsolatban megállapította a 

listák sorrendjét. 

 

A HVB 2014. szeptember 9-én a Ve. 160. § alapján lefolytatta a jelölő szervezetek listáinak 

sorsolási eljárását, melynek eredményét a 179/2014. (IX.09.) HVB határozatában állapította 

meg. 

Az Övjt. 11/A. § szerinti nemzetiségi kompenzációs lista kimaradt az alábbi okokból: 

 

A Ve. 120. § (1) bekezdése szerint ajánlóív igénylésekor a 4/2012. (VII.24.) IM rendelet 

(továbbiakban: IM rendelet) mellékletében szereplő A4-es nyomtatvány kitöltésével volt mód 

a jelöltként indulni szándékozó választópolgár számára. Ezen nyomtatványon a 

választópolgárnak nyilatkoznia kellett többek között arról, hogy függetlenként, valamely 

szervezet jelöltjeként, illetve nemzetiségi szervezet jelöltjeként kíván-e indulni, illetve 

nyilatkozatot tehetett a nemzetiségi jelöltség vállalásáról. A benyújtott nyomtatványt ezt 

követően a Nemzeti Választási Rendszerben (továbbiakban: NVR) a HVI munkatársa 

rögzítette, majd sor került az ajánlóívek kiadására. Az A4-es nyomtatvány NVR-ben történő 

rögzítésekor nincs olyan felület, ahová a nemzetiségi jelöltség vállalását rögzíteni lehetne, 

annak ellenére, hogy a választópolgár erről a nyomtatványon nyilatkozik. Erre az IM rendelet 

E2-es, az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló, nyomtatvány NVR-ben történő rögzítése során 

van mód. 

 

A HVI 2014. szeptember 10. napján észlelte, hogy a Magyarországi Összefogás Roma Rom 

Szervezet jelölő szervezet jelöltjeinél a fentiekben kifejtettek szerint az NVR-ben nem történt 

meg az E2-es nyomtatvány rögzítésekor a nemzetiségi jelöltség vállalására vonatkozó adat 

rögzítése (az A4-es nyomtatványban foglalt nyilatkozat szerint), így az NVR-ben nem volt 

látható, hogy lenne nemzetiségi kompenzációs lista. Előbbiekre tekintettel a Magyarországi 

Összefogás Roma Rom Szervezet jelöltjei a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban Övjt.) 11/A. § szerint 

nem kerültek roma nemzetiségi kompenzációs listára, ezért ezen lista nem vehetett részt a 

2014. szeptember 9-i sorsoláson. 

A HVB a fentiek szerint megállapította, hogy jogsérelem történt, melyet csak a 179/2014. 

(IX.09.) HVB határozat visszavonásával valamint új sorsolási eljárás lefolytatásával lehet 

orvosolni. Eljárása során a HVB figyelembe vette, hogy a Ve. 239. § és Ve. 160. § szerint a 

sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak – a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat 

a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható 

– viszont a kompenzációs listák sorsolásának eredménye nem jelenik meg a szavazólapon, 

ezért – az NVI elnökének NVI/1307-3/2014. számú levelével összhangban – a jogorvoslati 

lehetőséget a Ve. 307/P. § (2) c) pontja valamint a Ve. 223-225. §-ában foglaltak alapján 

biztosította. 

 

Az NVR-ben történt – a jelölt nemzetiségi jelöltségi vállalására vonatkozó adat – kijavítása 

után a roma nemzetiségi kompenzációs lista elkészítésre került, mely így a 2014. szeptember 

11-i HVB ülésen tartott kompenzációs listák sorrendjének sorsolásán már részt vett.  
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Az Övjt. 5. § (1) bekezdése szerint a 10 000-nél több  lakosú településen és a fővárosi 

kerületben a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és 

kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz. Az Övjt. 5. § (2) c) pontja szerint az egyéni 

választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma 75 000 lakosig 12 egyéni 

választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum. 

Az Övjt. 9/A. § szerint a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselő-

testület tagjának választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a Njtv. szerinti nemzetiségi 

szervezet jelöltje, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, és nyilatkozatot tesz arról, 

miszerint a nemzetiség képviseletét vállalja, annak nyelvét beszéli, kultúráját, hagyományait 

ismeri. 

 

Az Övjt. 11/A. § alapján nemzetiségenként külön-külön nemzetiségi kompenzációs listára 

kell venni valamennyi, az egyéni választókerültben indult nemzetiségi jelöltet, azok 

kivételével, akiket olyan nemzetiségi szervezet állított, amely a Ve. 10. § (1) bekezdés vagy a 

Ve. 11. § (1) bekezdése alapján önálló vagy közös kompenzációs listát állított. 

 

A HVB megvizsgálta a fenti jogszabályok alapján a NVR-ben található adott 

választókörzetben nemzetiségi jelöltként induló egyéni választókerületi jelölteket, és a Ve. 

307/I. § felhatalmazása alapján nyilvántartásba vette az Övjt. 11/A. §-ban előírtaknak 

megfelelően a roma kompenzációs listát, majd a Ve. 160. § alapján a jelölő szervezetek 

kompenzációs listáival együtt a nemzetiségi kompenzációs listát is szerepeltetve sorsolással 

megállapította a kompenzációs listák sorrendjét. 

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság megállapította, hogy a NVR-ben Budapest Főváros IX. kerületi helyi választókörzet 

tekintetében a roma nemzetiség egyéni képviselőjelöltet indított,így nemzetiségi 

kompenzációs listaállításra jogosulttá vált, a listasorsolásban a Ve. 160. § alapján 

szerepeltetni kellett. 

A Fővárosi Választási Bizottság HVB 2014. szeptember 11. napján tartott ülésről készült 

jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott 

elsőfokú határozatot a fenti jogszabályhelyek alapján egyhangú szavazattal fogadta el, kérdés, 

észrevétel nem merült fel.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság eljárása során megállapította, hogy a HVB Ve. 160. § szerint 

jogszerűen vette be a kompenzációs lista sorsolásába a roma kompenzációs listát a Budapest 

IX. kerületi helyi választókörzetben. 

 

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, 160. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, 

az Öjtv. 11/A. §-án, 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. 

 

19. Napirend 

K. K. kifogása a IX. kerületi HVB 183-184/2014. (IX.11.) számú határozataival 

kapcsolatban. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  
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(Szavazás) 

 
A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

171/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 

 

a K. K. által a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Bizottság 183/2014. (IX. 

11.) számú valamint a 184/2014. (IX.11.) számú elsőfokú határozatai ellen benyújtott 

kifogás tárgyában 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

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 18-án (csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen. A 

fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a 

lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

 

I n d o k o l á s 

 

K. K. (a továbbiakban: beadványozó) 2014. szeptember 13. napján Budapest Főváros IX. 

kerület Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 183/2014. (IX. 11.) számú valamint 

a 184/2014. (IX.11.) számú elsőfokú határozatok (továbbiakban: elsőfokú határozatok) ellen 

határidőn belül kifogást nyújtott be 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. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a HVB egy nem létező szervezet nevével vett 

nyilvántartásba jelölteket kompenzációs listára. A „roma kompenzációs lista” nevű jelölő 

szervezet nincs és nem volt a szervezetek nyilvántartásában. 

Jogszabályi hivatkozásként beadványozó megjelölte, hogy a Ve. 119. §-tól kezdődően a 138. 

§-ig, illetve a 319. §-tól kezdődően a 320. §-ig pontosan rögzíti, hogy mely szervezetek és 

jelöltjeik kerülhetnek a területi kompenzációs listára. Álláspontja szerint ezen törvényi 

feltételeknek az elsőfokú határozat nem felel meg. Fellebbező megjelölte a nemzetiségi 

kompenzációs listával kapcsolatos jogszabályokat, melyek szerinte a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011, évi CLXXIX. törvény 50. §-tól 102. §-ig találhatóak. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a HVB a 184/2014. (IX.11.) határozatával 

megsemmisítette a HVB 179/2014. (IX.09.) határozatát, ami indokolatlansága miatt 

jogszabálysértő. A HVB 179/2014. (IX.09.) határozata mindenben megfelelt a jogszabályi 

előírásoknak. 

Beadványozó beadványába bemásolta a „valasztas.hu” választási nyilvántartásban szereplő 

„Települési kompenzációs lista” 2014. szeptember 10-i és 2014. szeptember 13-i állásást, 
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melyek között az eltérés, azaz a „ROMA KOMP. LISTA” 2014. szeptember 11-i 

nyilvántartása nem szabályszerű.  

Beadványozó álláspontja szerint a „ROMA KOMP. LISTA” nevezetű jelölő szervezet nem 

létezik, a „ROMA KOMP. LISTA” nevezetű jelölő szervezetet nyilvántartásba venni nem 

szabályszerű. 

 

Fentiek beadványozó szerint a Ve. 14. (1) alapján súlyosan sértik a fent megjelölt 

paragrafusokat, valamint a Ve. 2. § (1) a) és f) pontját. 

 

Beadványozó kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogszabályellenes 

magatartást, garantálja a törvényes működést, illetve a HVB határozatait semmisítse meg, és 

hozzon új határozatokat. 

 

A kifogás 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 települési önkormányzati választások során jelölő szervezetek, jelöltek 

bejelentése, nyilvántartásba vétele kapcsán alkalmazniuk kell.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság itt tartja fontosnak rögzíteni, hogy a települési önkormányzati 

választások mellett szintén 2014. október 12. napján tartják a nemzetiségi önkormányzati 

választásokat, melyek az Alaptörvény, és a Ve-ben található előírások a Ve. 308-330. §-aiban 

foglalt eltérésekkel, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

(továbbiakban Njtv.) 50-70. §-ok előírásai alapján kerülnek lebonyolításra. Ezen két választás 

eljárása nem összetévesztendő. 

 

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

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A HVB 183/2014. (IX.11.) számon hozott határozata a települési önkormányzati választási 

eljárás során került meghozatalra, melyben a HVB a Ve. 307/I. § (2) bekezdés alapján 

nyilvántartásba vette a roma kompenzációs listát. 

 

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

(továbbiakban Övjt.) 5. § (1) bekezdése szerint a 10 000-nél több  lakosú településen és a 

fővárosi kerületben a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és 

kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz. Az Övjt. 5. § (2) c) pontja szerint az egyéni 

választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma 75 000 lakosig 12 egyéni 

választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum. 

 

Az Övjt. 9/A. § szerint a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselő-

testület tagjának választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a Njtv. szerinti nemzetiségi 

szervezet jelöltje, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, és nyilatkozatot tesz arról, 

miszerint a nemzetiség képviseletét vállalja, annak nyelvét beszéli, kultúráját, hagyományait 

ismeri. 

 

Az Övjt. 11/A. § alapján nemzetiségenként külön-külön nemzetiségi kompenzációs listára 

kell venni valamennyi, az egyéni választókerültben indult nemzetiségi jelöltet, azok 

kivételével, akiket olyan nemzetiségi szervezet állított, amely a Ve. 10. § (1) bekezdés vagy a 

Ve. 11. § (1) bekezdése alapján önálló vagy közös kompenzációs listát állított. 
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A HVB megvizsgálta a fenti jogszabályok alapján a Nemzeti Választási Rendszerben 

található adott választókerületben nemzetiségi színekben induló egyéni választókerületi 

jelölteket, és a Ve. 307/I. § felhatalmazása alapján nyilvántartásba vette az Övjt. 11/A. §-ban 

előírtaknak megfelelően a 183/2014. (IX.11.) HVB határozatában a roma kompenzációs listát. 

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság megállapította, hogy a Nemzeti Választási Rendszerben Budapest Főváros IX. 

kerületi helyi választókörzet tekintetében a roma nemzetiség egyéni képviselőjelölteket 

indított, melyeket a HVB-nek a törvény erejénél fogva nemzetiségi kompenzációs listára 

kellett vennie. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság eljárása során megállapította, hogy a HVB Ve. 307/I. § 

alapján az Öjtv. 11/A. § szerint jogszerűen vette nyilvántartásba a roma kompenzációs listát a 

Budapest IX. kerületi helyi választókörzetben. 

 

A HVB 184/2014. (IX.11.) számon hozott határozata a települési önkormányzati választási 

eljárás során került meghozatalra, melyben a HVB a Ve. 160. §-ában meghatározott 

hatáskörében eljárva a 2014. évi önkormányzati képviselők választásán a jelölő szervezetek és 

a nemzetiségek kompenzációs listái sorrendjének sorsolásával kapcsolatban megállapította a 

listák sorrendjét. 

 

A HVB 2014. szeptember 9-én a Ve. 160. § alapján lefolytatta a jelölő szervezetek listáinak 

sorsolási eljárását, melynek eredményét a 179/2014. (IX.09.) HVB határozatában állapította 

meg. 

 

Az Övjt. 11/A. § szerinti nemzetiségi kompenzációs lista központi adminisztratív okokból 

kimaradt. A HVI 2014. szeptember 10. napján észlelt, hogy a Magyarországi Összefogás 

Roma Rom Szervezet jelölő szervezet jelöltjeinél az NVR-ben nem történt meg az E2-es 

nyomtatvány rögzítésekor a nemzetiségi jelöltség vállalására vonatkozó adat rögzítése (az A4-

es nyomtatványban foglalt nyilatkozat szerint), így az NVR-ben nem volt látható, hogy lenne 

nemzetiségi kompenzációs lista. Előbbiekre tekintettel a Magyarországi Összefogás Roma 

Rom Szervezet jelöltjei a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 

szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban Övjt.) 11/A. § szerint nem kerültek roma 

nemzetiségi kompenzációs listára, ezért ezen lista nem vehetett részt a 2014. szeptember 9-i 

sorsoláson. 

 

A HVB a fentiek szerint megállapította, hogy jogsérelem történt, melyet csak a 179/2014. 

(IX.09.) HVB határozat visszavonásával valamint új sorsolási eljárás lefolytatásával lehet 

orvosolni. Eljárása során a HVB figyelembe vette, hogy a Ve. 239. § és Ve. 160. § szerint a 

sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak – a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat 

a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható 

– viszont a kompenzációs listák sorsolásának eredménye nem jelenik meg a szavazólapon, 

ezért – az NVI elnökének NVI/1307-3/2014. számú levelével összhangban – a jogorvoslati 

lehetőséget a Ve. 307/P. § (2) c) pontja valamint a Ve. 223-225. §-ában foglaltak alapján 

biztosította. 

Az NVR-ben történt – a jelölt nemzetiségi jelöltségi vállalására vonatkozó adat – kijavítása 

után a roma nemzetiségi kompenzációs lista elkészítésre került,mely így a 2014. szeptember 

11-i HVB ülésen tartott kompenzációs listák sorrendjének sorsolásán már részt vett.  

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság megállapította, hogy a NVR-ben Budapest Főváros IX. kerületi helyi választókörzet 

tekintetében a roma nemzetiség egyéni képviselőjelöltet indított,így nemzetiségi 

kompenzációs listaállításra jogosulttá vált, a listasorsolásban a Ve. 160. § alapján 

szerepeltetni kellett. 
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A sérelmezett határozatok esetében megfelelő jogorvoslati út áll rendelkezésre, azokról az 

Fővárosi Választási Bizottság érdemi határozattal dönt. 

 

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. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 220. § alapján a kifogásnak nem adott 

helyt, a kifogást elutasította.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 2. § (1) c) pontján, 43. § (1)—(5) bekezdésein, a 119—

138. §-án, a 160. §-án, a 220. §-án, az Öjtv. 9/A. §, 11/A. §-án, a jogorvoslatról szóló 

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

bekezdésén, 225. §-án alapul, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 

33. § (2) 1. pontján alapul. 

 

 

20. Napirend 

Dr. Balogh György ruszin nemzetiségi képviselőjelölt fellebbezése XI. kerületi HVB 

191/2014. (IX.11.) számú határozata ellen.  

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

- 

 

(Szavazás) 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

172/2014. (IX.15) FVB számú határozatával  

 

Dr. Balogh György az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület 

jelölőszervezet által bejelentett ruszin nemzetiségi egyéni jelölt által a XI. kerületi Helyi 

Választási Bizottság 191/HVB/2014./IX.09./ számú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában, 6 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 18-én  (csütörtök) 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 
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nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi 

illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

 

Indokolás 

 

Az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület jelölőszervezet a Budapest XI. 

kerület Helyi Választási Bizottságánál (továbbiakban: HVB) 2014. szeptember 08-án tett 

bejelentésében kérte a ruszin nemzetiségi képviselők 2014. évi választására dr. Balogh György  

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét. A jelölő szervezet kérelméhez 1 db 

ajánlóíven 7 db ajánlást csatolt. 

 

A HVB 191/HVB/2014/IX.09./ számú határozatával elutasította a képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele iránti kérelmet. 

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy az ajánlóívek által tartalmazott 

ajánlásokat a Helyi Választási Iroda közreműködésével számítógépes jelöltajánlás-ellenőrző 

rendszerrel ellenőrizte, és megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma: 4 db. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. éci CLXXIX. törvény 59. § (1) bekezdése alapján 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 választás 2014. július 29. napján történő kitűzésekor 

az NVB 1128/2014. számú határozata alapján a ruszin nemzetiség tekintetében 

választójegyzékbe vett választópolgárok száma öt fő volt, erre tekintettel a jelöléshez legalább öt 

választópolgár ajánlása lett volna szükséges. A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba 

vételi kérelem nem felel meg a törvényi feltételeknek, mert a leadott ajánlóíven szereplő 

érvényes ajánlások száma nem éri el a jelöltállításhoz szükséges számot. 

 

Mindezek alapján a HVB visszautasította nevezett Budapest XI. kerület ruszin nemzetiségi 

önkormányzat egyéni jelöltjének nyilvántartásba vételét. 

 

Fellebbező jogorvoslati kérelmében előadta, hogy az érvénytelennek ítélt ajánlások 

megtekintése után 2 ajánlás tekintetében elfogadja az érvénytelenítést, azonban a 66866I0001 

számú ajánlóív 5. sorában található ajánlás esetében – ahol rossz házszám került feltüntetésre – 

az érvényesség megállapítását kérte. Indoklása szerint az ajánlók adatait egy munkatársuk 

rögzítette, aki „elhallás miatt” tüntette fel rosszul a házszámot, melyet az ajánló aláíráskor nem 

vett észre. Fellebbezéséhez csatolta az érintett ajánló nyilatkozatát is.  

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

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

megvizsgálva a következőket állapította meg. 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 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. 

 

A 126. § (b) pontja szerint az ajánlat akkor érvényes, ha az ajánló választópolgárajánlóíven 

feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljes körűen megegyeznek  
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Az ajánlások ellenőrzésének tekintetében az NVB 5/2014. (II.25.) iránymutatása alapján a 

teljeskörű egyezés törvényi követelményének érvényre jutása mellett a a jelöltre leadott 

választópolgári akarat tiszteleben 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, 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 teljeskörű egyezőségtől való eltérés lehetőségének taxatív felsorolása alapján nem tekinthető 

érvényes ajánlásnak a központi névjegyzékben szereplő házszámtól eltérő házszámadat. 

 

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

megfelelő jelölő szervezetet és jelöltet veszi nyilvántartásba. 

 

A fellebbező által megjelölt 66866I0001 számú ajánlóív 5. sorában található ajánlás nem felel 

meg a Ve. 126. § (b) pontjában, és az NVB 5/2014. (II.25) iránymutatásában szereplő 

feltételeknek, az nem minősül csekély mértékű eltérésnek,  így azt az FVB vizsgálata sem találta 

érvényesnek. 

 

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

fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, a 125. §-án, a 126. §-án, 132. §-án, a 222. §-án, a 223. §-án, 224. §-

án, a 228. § (1) bekezdésén, az NVB 5/2014. (II.25.) iránymutatáson, 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 2/201. (III.23.) közigazgatási jogegységi 

határozatán alapul. 

 
 

21. Napirend 

G. Á. – LMP – fellebbezése XI. kerületi HVB 213/2014. (IX.11.) számú határozata 

ellen. 
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Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Brutóczky László 

Dr. Temesi István 

Sárádi Kálmánné dr. 

 

(Szavazás) 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

173/2014. (IX. 15.) FVB számú  határozatával 

 

a G. Á. által a Budapest Főváros XI. kerületi Helyi Választási Bizottság 

213/HVB/2014/IX. 11./ számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 

hat 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 18-án (csütörtök)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 XI. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

213/HVB/2014/IX. 11./ számú elsőfokú határozatával visszautasította a 2014. évi helyi 

önkormányzati választásra nyilvántartásba venni képviselőjelöltként Kreitler-Sas Mátét, a 

Lehet Más a Politika jelöltjét a Budapest XI. kerületi 14. számú egyéni választókerületben. 

Döntését azzal indokolta, hogy a Kreitler-Sas Mátét jelölése érdekében leadott 20 ajánlóíven 

található 83 ajánlásból csupán 58 minősül érvényesnek, 25 pedig érvénytelennek. Mivel a 14. 

számú egyéni választókerületben 72 érvényes ajánlás szükséges a jelöltté váláshoz, Kreitler-

Sas Máté bejelentése ebből következően a törvényes feltételeknek nem felel meg.  

 

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

elsődlegesen döntés megváltoztatását és Kreitler-Sas Máté képviselő-jelöltként való 

nyilvántartásba vételét, másodlagosan — az elsődleges fellebbezési kérelem 

megalapozatlanságának esetére — a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatását 

és Kreitler-Sas Máté képviselő-jelöltként való nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint az érvénytelennek talált ajánlásból az alábbi 

ajánlások álláspontja szerint érvényesnek minősülnek: 
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-  a 24145B0012 számú ajánlóíven a 8. ajánlásnál nem szerepel semmilyen jelzés, 

ami arra utal, hogy az ajánlást nem vették figyelembe az érvényes ajánlások számolásánál, 

holott az ajánlást adó választópolgár valamennyi adata helyesen szerepel az ajánlóíven. 

- a 24145B0019 számú ajánlóív 4. és 5. ajánlásnál nem szerepel semmilyen jelzés, ami arra 

utal, hogy az ajánlást nem vették figyelembe az érvényes ajánlások számolásánál, holott az 

ajánlást adó választópolgár valamennyi adata helyesen szerepel az ajánlóíven. 

- a 24145B0002 számú ajánlóív 4. ajánlója az édesanyja leánykori nevét adta meg tévesen, 

az ajánlóíven Máltaiként feltüntetve, azonban az ajánlást adó választópolgár valamennyi 

adata helyesen szerepel az ajánlóíven. Ez egy olyan csekély részadat eltérés, hogy — 

figyelemmel a választópolgár többi adatára is — az ajánlást adó választópolgár 

egyértelműen beazonosítható. 

  Az ajánlóív 7. számú ajánlásánál az ajánlóíven elírásra került a házszám, amit fellebbező 

szintén csekély mértékű eltérésnek tart.  

-  a 24145B0004 számú ajánlóív 1., 2., 3. és 4. ajánlásai azért kerületek elutasításra, mert az 

ajánlást adó választópolgárok nem szerepelnek a központi névjegyzékben 

- a 24145B0016 számú ajánlóív 1. és 2. ajánlásai szintén azért kerületek elutasításra, mert az 

ajánlást adó választópolgárok nem szerepelnek a központi névjegyzékben.  

- a 24145B0012 számú ajánlóív 1. ajánlása szintén azért kerület elutasításra, mert az ajánlást 

adó választópolgár nem szerepel a központi névjegyzékben. 

 

Fellebbező álláspontja szerint az ajánlások ellenőrzésére, érvényességére a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. és 126. §-ai mellett 

vonatkozik a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. NVB iránymutatást is, amely az ajánló 

választópolgár akaratának tiszteletben tartását írja elő.  

 

Ha a Fővárosi Választási Bizottság az ismertetett csekély mértékű részadat-eltérések 

következtében az ajánlásokat érvénytelennek tekinti, akkor megakadályozza a választói akarat 

érvényre juttatását, annak ellenére, hogy egyik alapvető kötelessége ennek elősegítése lenne. 

 

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 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult 

választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. 

 

A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. 

 

A Ve. 125. § (2) bekezdése kimondja, hogy 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 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; 
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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 Fővárosi Választási Bizottság elvégezte a fellebbező által vitatott ajánlások vizsgálatát. Az 

ajánlások ellenőrzése során az alábbiakat állapította meg: 

 

-  24145B0012 számú ajánlóív a 8. ajánlás: fellebbező utalásával szemben az ajánlás az 

elsőfokú eljárás során ellenőrzésre került, a választási szervek megfelelőnek találták és az 

érvényes ajánlások közé beszámolták (az ajánlások tételes ellenőrző listája ezt bemutatja), 

-   24145B0019 számú ajánlóív 4. és 5. ajánlás: fellebbező utalásával szemben az ajánlások az 

elsőfokú eljárás során ellenőrzésre kerültek, a választási szervek azokat megfelelőnek 

találták és az érvényes ajánlások közé beszámolták (az ajánlások tételes ellenőrző listája 

ezt bemutatja),  

- 24145B0002 számú ajánlóív 4. ajánlójának neve helyesen Gáspár János Dénesné 

(ajánlóíven: Gáspár Dénesné), édesanyja neve pedig Mátay Rozália (ajánlóíven: Máltai 

Rozália), 

- 24145B0002 számú ajánlóív 7. ajánlójának lakcíme a központi nyilvántartás szerint 1118 

Budapest, Rodostó utca 0. (ajánlóíven: 1118 Budapest, Rodostó 7.),  

- 24145B0004 számú ajánlóív 1., 2. és 3. ajánlói szerepelnek a központi névjegyzékben, 

csak éppen nem fővárosi, hanem az 1. ajánló fehérgyarmati, a 2. ajánló debreceni, a 3. 

ajánló pedig várgesztesi lakcímmel, 

- 24145B0004 számú ajánlóív 4. ajánlója szintén szerepel a központi névjegyzékben 1118 

Budapest, Frankhegy utca 5. lakcímmel (ajánlóíven: 1118 Budapest, Rétköz u. 4. 3/40.) 

- 24145B0016 számú ajánlóív 1. és 2. ajánlója által megadott személyi számhoz a központi 

nyilvántartás nem társított személyt (nincs ilyen személyi szám kiadva), 

- 24145B0012 számú ajánlóív 1. ajánlását adó választópolgára a Budapest XI. kerület 16. 

egyéni választókerületében lakik (Kreitler-Sas Máté a 14. számú EVK-ban kívánta magát 

jelöltetni). 

 

Az ellenőrzés alapján a Fővárosi Választási Bizottság a 24145B0002 számú ajánlóív 7. 

ajánlását érvényesnek fogadta el, ugyanis a központi nyilvántartás adatát tévesnek tartja, 

mivel 0-val nem kezdődhet házszámozás. Ezen téves adattal szemben elfogadta az ajánló által 

közölt házszámot és ezzel az érvényes ajánlások számát 59-re emelte. 

 

A 24145B0012 számú ajánlóív a 8. ajánlásáról és a 24145B0019 számú ajánlóív 4. és 5. 

ajánlásáról a Fővárosi Választási Bizottságnak nem kell állást foglalnia, mert azokat az 

érvényes ajánlások közé beszámították.  

 

A többi vitatott ajánlás kapcsán a Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy azok 

egyike sem tekinthető érvényes ajánlásnak, mert a Ve. 126. § b) pontja által a központi 
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névjegyzékkel való teljeskörű adategyezőség még a 5/2014. NVB iránymutatása szerinti 

enyhítésekkel sem állapítható meg. A választókerülten kívüli lakóhely (24145B0004 számú 

ajánlóív 1., 2. és 3. ajánlása, 24145B0012 számú ajánlóív 1. ajánlása), a személyi azonosító 

szám hibák (24145B0016 számú ajánlóív 1. és 2. ajánlása), az ajánlást adó vezetéknevének 

hiányossága, valamint az ajánlást adó édesanyja vezetéknevének eltérő megadása 

(24145B0002 számú ajánlóív 4. ajánlása), valamint lakcím közterületnevének teljesen eltérő 

megadása (24145B0004 számú ajánlóív 4. ajánlása) mind olyan hibák, amelyek az ajánlás 

érvénytelenségét eredményezik. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy az általa érvényes elfogadott 59 ajánlás  

még mindig nem éri el a jelöltté váláshoz szükséges 72-őt, ennélfogva a HVB jogszerűen 

utasította vissza Kreitler-Sas Máté képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételét.     

 

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. 

 

 

22. Napirend 

G. J. A. fellebbezése XI. kerületi HVB 214/2014. (IX.11.) számú határozata ellen. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Vértesy László 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

174/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 

 

a Magyar Liberális Párt   képviselője által a Budapest Főváros XI. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 214/2014. (IX. 11.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában, hat 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 18-án (csütörtök) 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 
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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 

G. J. A. 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 XI. 

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

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 214/2014. (IX. 11.) 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 74 darabot. A HVB a leadott 50 ajánlásból 45 db-ot tekintett 

érvényesnek. 

 

Mindezek alapján a HVB visszautasította nevezett Budapest Főváros XI. kerületében egyéni 

önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat ellen a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet képviselője nyújtott be a törvényes 

határidőn belül fellebbezést, amelyben az ajánlások ellenőrzését kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a HVB visszautasította az 10257K002, 10257K004, 

10257K005 és 10257K006 számú ajánlóíveken szereplő, helyesen kitöltött ajánlások 

érvényességének megállapítását, mert nem került feltüntetésre az aláírást gyűjtő személy neve 

és aláírása. 

 

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

 

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 megállapítja, hogy a fellebbező által kifogásolt ajánlóíveken az aláírást gyűjtő polgár 

neve és aláírása nem szerepel. 
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Az FVB 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 az FVB számára nem 

adnak mérlegelési lehetőséget. 

 

Az FVB 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. 

 

 

23. Napirend 

G. J. A. fellebbezése XI. kerületi HVB 215/2014. (IX.11.) számú határozata ellen.  

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

-  

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

175/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 

 

a Magyar Liberális Párt képviselője által a Budapest Főváros XI. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 215/2014. (IX. 11.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában, hat 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 18-án (csütörtök) 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 

 

Kovács Ibolya a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet egyéni önkormányzati 
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képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros 

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

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 215/2014. (IX. 11.) 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 58 darabot. A HVB a leadott 85 ajánlásból 57 db-ot tekintett 

érvényesnek. 

 

Mindezek alapján a HVB visszautasította nevezett Budapest Főváros XI. kerületében egyéni 

önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat ellen a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet képviselője nyújtott be a törvényes 

határidőn belül fellebbezést, amelyben az ajánlások ellenőrzését kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a jelölőszervezet által 20 db leadott ajánlóíven a 

bizottság 57 érvényes ajánlást talált és nem állapította meg a jelölt állításhoz szükséges 58 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 ellenőrzése újból történjen meg. 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 (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 
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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 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. 

 

Az FVB megvizsgálta a fellebbező által kifogásolt ajánlásokat. A 3 db ajánlás közül 1 db-ot a 

fellebbező állításával ellentétben a HVI az ellenőrzés során érvényesnek minősített. Az FVB 

további érvényes ajánlást nem talált. 

 

Budapest XI. kerület 7. számú egyéni választókerületében a jelölt állításhoz szükséges 

érvényes ajánlások száma 58. 

 

Az FVB megállapította, hogy a beadványozó által kifogásolt 3 ajánlás felülvizsgálatával az 

eredmény nem változott, vagyis az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelölt állításhoz 

szükséges mennyiséget.  

 

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése megfelel a törvényes 

feltételeknek, az FVB 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. 

 

 

24. Napirend 

G. J. A. fellebbezése XI. kerületi HVB 216/2014. (IX.11.) számú határozata ellen. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

-  

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 
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176/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 

 

a Magyar Liberális Párt képviselője által a Budapest Főváros XI. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 216/HVB/2014. /IX. 11./ számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában, hat igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint 

megváltoztatja:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság Púza László Tibort, a Magyar Liberális Párt 

jelölőszervezet egyéni önkormányzati képviselőjelöltjét a 2014. évi helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Budapest Főváros XI. 

kerület 8. 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 18-án (csütörtök) 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 

 

Púza László Tibor 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 XI. 

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

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 216/HVB/2014. /IX. 11./ 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 72 darabot. A HVB a leadott 20 ajánlóíven 68 db-ot tekintett 

érvényesnek. 

 

Mindezek alapján a HVB visszautasította nevezett Budapest Főváros XI. 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. 
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Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a jelölőszervezet által leadott 20 db ajánlóíven 

a bizottság nem állapította meg 72 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, 

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 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 8 ajánlás közül 4 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 XI. kerület 8. egyéni választókerületében a jelölt állításhoz szükséges érvényes 

ajánlások száma 72. 

 

Az FVB megállapította, hogy a 4 ajánlás érvényesnek való elfogadásával a nyilvántartásba 

vétel kezdeményezése során leadott érvényes ajánlások száma 68-ról 72-re emelkedett, ezáltal 

a jelölt állításhoz szükséges ajánlás mennyiség teljesül. 

 

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 

G. J. A. fellebbezése XI. kerületi HVB 217/2014. (IX.11.) számú határozata ellen. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

 

Hozzászólók:  

-  

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

178/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 

 

a Magyar Liberális Párt   képviselője által a Budapest Főváros XI. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 218/2014. (IX. 11.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában, hat 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 18-án (csütörtök) 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 

 

Beleznay Éva 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 XI. 

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

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 218/2014. (IX. 11.) 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 72 darabot. A HVB a leadott 128 ajánlásból 70 db-ot tekintett 

érvényesnek. 

 

Mindezek alapján a HVB visszautasította nevezett Budapest Főváros XI. kerületében egyéni 

önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat ellen a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet képviselője nyújtott be a törvényes 

határidőn belül fellebbezést, amelyben az ajánlások ellenőrzését kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a jelölőszervezet által 20 db leadott ajánlóíven a 

bizottság 70 érvényes ajánlást talált és nem állapította meg a jelölt állításhoz szükséges 72 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 ellenőrzése újból történjen meg. 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 (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. 
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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. 

 

Az FVB megvizsgálta a fellebbező által kifogásolt, a HVI által érvénytelennek minősített 

ajánlásokat. Az FVB a kifogásolt 6 ajánlás között nem talált érvényes ajánlást.  

 

Budapest XI. kerület 15. számú egyéni választókerületében a jelölt állításhoz szükséges 

érvényes ajánlások száma 72. 

 

Az FVB megállapította, hogy a beadványozó által kifogásolt 6 ajánlás felülvizsgálatával az 

eredmény nem változott, vagyis az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelölt állításhoz 

szükséges mennyiséget.  

 

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése megfelel a törvényes 

feltételeknek, az FVB 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. 

 

 

26. Napirend 

G. J. A. fellebbezése XI. kerületi HVB 218/2014. (IX.11.) számú határozata ellen. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

-  
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(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

177/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 

 

a Magyar Liberális Párt képviselője által a Budapest Főváros XI. kerület Helyi Választási 

Bizottság 217/2014. (IX. 11.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában 6 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 18-án (csütörtök) 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 

 

A Budapest Főváros XI. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 217/2014. 

(IX.11.) számú elsőfokú határozatával elutasította dr. Tucker Tamás mint a Magyar Liberális 

Párt képviselőjelöltje  nyilvántartásba vételi kérelmét a 2014. évi helyi önkormányzati és 

polgármesterek általános választásán. 

 

 

A HVB határozatának indoklásában rögzítette, hogy a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet a 

Budapest, Főváros XI. kerület Helyi Választási Bizottságánál 2014. szeptember 8. napján tett 

bejelentésében kérte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános 

választására dr. Tucker Tamás (1119. Budapest, Fehérvári út 101/A. 8/23.) 

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 

A jelölő szervezet kérelméhez 20 db. ajánlóívet csatolt. A Bizottság megállapította, hogy az 

ajánlóívek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi 

L. törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a Helyi Választási Iroda 5/2014. számú 

határozatában előírt 72 érvényes ajánlás helyett csak 11 érvényes ajánlást tartalmaztak, így a 

jelölt bejelentése nem felel meg a törvényes feltételeknek. 

 

A HVB az ajánlóívek által tartalmazott ajánlásokat – a Választási Iroda közreműködésével – 

számítógépes jelöltajánlás-ellenőrző rendszerrel ellenőrizte. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) 

bekezdése alapján, a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, jelölt, illetve lista 

nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg. 

A Bizottság a fent megállapított tényállás alapján hozta meg döntését. 
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A HVB elsőfokú határozata ellen a Magyar Liberális Párt képviselője a törvényes határidőn 

belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi Választási Bizottsághoz (továbbiakban:FVB). 

 

Fellebbezésében a HVB által mérlegelési jogkörben hozott, a Budapest Főváros XI. kerület 

09. számú választókerületében dr. Tucker Tamás egyéni önkormányzati képviselőjelöltként 

történő nyilvántartásba vételét visszautasító, a jelölő szervezet által a 09. számú 

választókerületben benyújtott 10309E0001, 10309E0002, 10309E0003, 10309E0004, 

10309E0005, 10309E0006, 10309E0013, 10309E0014, 10309E0015, 10309E0016, és 

10309E0017, sorszámú aláírásgyűjtő íveken szereplő helyesen kitöltött ajánlások 

érvényességének megállapítása érdekében - mivel az aláíróíven nem került feltüntetésre az 

aláírást gyűjtő személy neve és aláírása -  kéri, hogy az ajánlások érvényességének vizsgálatát 

a FVB elvégezni szíveskedjen, és amennyiben az ajánlások érvényesek, úgy azokat az 

ajánlások összesítésénél beszámítani szíveskedjen.  

 

Kérelme indokolásaként előadta, hogy az ajánlóíveken szereplő ajánlások a választópolgárok 

akaratát tükrözik, a név és az aláírás elmaradása adminisztratív hiba, amely az ajánlások 

érvényességét érdemben nem befolyásolják. 

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

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, meg kell állapítani, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot továbbá, az ajánlóíven fel kell 

tűntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását. 

A Ve. 127. §-ban foglaltak szerint az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított 

három napon belül kell elvégezni.  

 

Budapest XI. Helyi Választási Iroda a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben 

ellenőrizte és megállapította, hogy a jelölt választójoggal rendelkezik, választó és választható. 

A Helyi Választási Iroda a becsatolt 20 db ajánlóív feldolgozása során megállapította, hogy 6 

db ajánlóív teljes mértékben kitöltetlen maradt, 11 db ajánlóíven szerepel ugyan ajánlás, 

azonban mivel maguk az ajánlóívek nem felelnek meg a Ve. 122. § (6) bekezdésében foglalt 

feltételeknek, mert nem került feltüntetésre rajtuk az ajánlást gyűjtő személy neve és aláírása, 

ezért az ajánlások ellenőrzésére már nem is kerülhetett sor. A további 3 elfogadható ajánlóíven 

szereplő ajánlások megvizsgálása nyomán megállapításra került, hogy mindösszesen 11 

érvényes ajánlást tartalmaztak a leadott ajánlóívek. 

 

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.” 
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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 Ve. 307/G. §-ában foglaltak szerint az egyéni választókerületi jelöltet a helyi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően az FVB megvizsgálta a sérelmezett elsőfokú 

határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A HVB az ajánlóívek ellenőrzése után, az érvényesnek talált 11 – az előírt 72 helyett – ajánlás 

alapján a Ve. 122. § szerint dr. Tucker Tamást nem vette nyilvántartásba egyéni 

képviselőjelöltként a XI. kerületi 09.sz. egyéni választókerületben, mivel a törvényi feltételek 

nem teljesültek. 

 

Mindezek alapján az FVB 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) és (5) bekezdés b) pontján, a 

307/P. § (2) bekezdés c) 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. 

 

 

27. Napirend 

G. Á. – LMP –  fellebbezése XI. kerületi HVB 223/2014. (IX.11.) számú határozata 

ellen. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

-  

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

179/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 
 

G. Á. által a Budapest Főváros XI. kerületi Helyi Választási Bizottság 

223/HVB/2014/IX.11. számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 6 

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 18-án (csütörtök) 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 
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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 

 

Jánossy Lajos 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 XI. kerületi 

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

benyújtotta.  

 

A HVB a 223/HVB/2014/IX.11. számú határozatával visszautasította a nevezett képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi 

kérelem nem felel meg a törvényi feltételeknek, mert a leadott 20 darab ajánlóíven szereplő 

érvényes ajánlások száma nem éri el a Budapest XI. kerület 16. számú egyéni 

választókerületben a jelölt állításhoz szükséges 68 ajánlást. A HVB a leadott és ellenőrzött 

108  darab ajánlásból 67 db-ot tekintett érvényesnek, 41 db-ot érvénytelennek nyilvánított. 

 

Az elsőfokú határozat ellen G. Á. (a továbbiakban: beadványozó) nyújtott be a törvényes 

határidőn belül fellebbezést, amelyben kérte a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy az 

érvényes ajánlások számára tekintettel az első fokon eljáró HVB döntését változtassa meg és a 

jelöltet vegye nyilvántartásban az ajánlások újbóli ellenőrzésével. A fellebbezés az ajánlóívek 

sorszámának, valamint a vitatott ajánlások sorszámának megjelölésével meghatározza azt a 3 

darab ajánlást, amelyeket beadványozó véleménye szerint a HVB tévesen minősített 

érvénytelennek, mert nem vette figyelembe az 5/2014. NVB. iránymutatásban foglaltakat.     

 

Megítélése szerint a csekély mértékű részadat-eltérések következtében az ajánlások 

érvénytelennek tekintése, megakadályozza a választói akarat érvényre juttatását. 

A beadványozó felhívja a figyelmét a Fővárosi Választási Bizottságnak (a továbbiakban: 

FVB) arra, hogy az önkormányzat által kiadott utcanévjegyzék a választókörzetek 

tekintetében több utca esetében hibás volt, mellékletként csatolta is a hibás utcanévjegyzék 

másolatát. A hibás utcanévjegyzék szerint a 14-es körzetben volt feltüntetve a Törökugrató 

utca, a Frankhegy utca, a Torbágy utca és a Kaptárkő utca, holott ezek a 16-os 

választókörzetbe tartoznak. Emiatt azonban meglátása szerint, a jelölt hátrányba került, mert 

ajánlásokat veszített.  

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

Az 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 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 ajánlások ellenőrzésének tekintetében az NVB 5/2014. (II.25.) iránymutatása alapján a 

teljeskörű egyezés törvényi követelményének érvényre jutása mellett a a jelöltre leadott 

választópolgár i akarat tiszteleben 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, 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 teljeskörű egyezőségtől való eltérés lehetőségének taxatív felsorolása alapján nem tekinthető 

érvényes ajánlásnak a központi névjegyzékben szereplő lakcímtől eltérő, illetve hiányos adat. 
 

Az FVB megvizsgálta azon ajánlásokat, amelyeket beadványozó véleménye szerint a HVB 

tévesen minősített érvénytelennek. 

 

A 22379B0017 számú ajánlóív 3. sorában szereplő ajánlást a HVB érvényesnek találta, mert a 

keresztnév elírását csupán csekély hibának tekintették. 
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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 két ajánlás elutasításának okai a következők:  

 

5. a 22379B0012 számú ajánlóív 1. sorában szereplő választópolgár vezetékneve hibásan 

lett feltüntetve. 

6. a 22379B0003 számú ajánlóív 3. sorában szereplő választópolgár személyi azonosítója 

hibásan lett feltüntetve. 

 

A beadványozó hivatkozása az 5/2014. NVB iránymutatásra a fenti esetben nem állja meg a 

helyét, mivel az iránymutatás tételesen felsorolja a csekély eltéréseket, melyek közé nem 

sorolhatóak be a fellebbezés által érintett hiányosságok, eltérések.  

 

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

9. § (1) bekezdése alapján a Budapest XI. kerület 16. számú egyéni választókerületben a jelölt 

állításhoz 68 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

Az FVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése során leadott érvényes 

ajánlások száma 67, amely nem éri el a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget. 

 

A Ve. 306/B. §-a alapján a helyi választási iroda vezetője a választókerületek kialakításáról 

szóló (…) határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi. 

A Ve 81. § (2) bekezdése szerint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartását a 

Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján folyamatosan közzéteszi. 

 

A beadványozó arra hivatkozik, hogy hibás listát adott a jelöltnek Helyi Választási Iroda, 

azonban a jelöltnek lehetősége volt megismerni a helyes listát, hiszen az közzétételre került az 

Önkormányzat honlapján 2014.04.25-én és szerepel a Nemzeti Választási Iroda honlapján is, 

így azt lehetősége lett volna követni, ezért a fellebbezésben előadottak miatt egy másik 

jelöltre leadott ajánlást érvényesnek tekinteni, mert azt nem a megfelelő választókerületben 

adták le nem megalapozott. 

  

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 

G. Á. – LMP –  fellebbezése XI. kerületi HVB 224/2014. (IX.11.) számú határozata 

ellen. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 
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Hozzászólók:  

Dr. Horváth Máté  

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

180/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 
 

G. Á. által a Budapest Főváros XI. kerületi Helyi Választási Bizottság 

224/HVB/2014./IX.11. számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 6 

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 18-án (csütörtök) 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 

 

Diószegi Ernő Endre 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 XI. kerületi 

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

benyújtotta.  

 

A HVB a 224/HVB/2014/IX.11. számú határozatával visszautasította a nevezett képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi 

kérelem nem felel meg a törvényi feltételeknek, mert a leadott 16 darab ajánlóíven szereplő 

érvényes ajánlások száma nem éri el a Budapest XI. kerület 10. számú egyéni 

választókerületben a jelölt állításhoz szükséges 71 ajánlást. A HVB a leadott és ellenőrzött 75  

darab ajánlásból 59 db-ot tekintett érvényesnek, 16 db-ot érvénytelennek nyilvánított. 

 

Az elsőfokú határozat ellen G. Á. (a továbbiakban: beadványozó) nyújtott be a törvényes 

határidőn belül fellebbezést, amelyben kérte a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy az 

érvényes ajánlások számára tekintettel az első fokon eljáró HVB döntését változtassa meg és a 

jelöltet vegye nyilvántartásban az ajánlások újbóli ellenőrzésével. A fellebbezés az ajánlóívek 

sorszámának, valamint a vitatott ajánlások sorszámának megjelölésével meghatározza azt a 12 

darab ajánlást, amelyeket beadványozó véleménye szerint a HVB tévesen minősített 

érvénytelennek, mert nem vette figyelembe az 5/2014. NVB. iránymutatásban foglaltakat.     

Megítélése szerint a csekély mértékű részadat-eltérések következtében az ajánlások 

érvénytelennek tekintése, megakadályozza a választói akarat érvényre juttatását. 
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A fellebbezés 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 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 Ve. 307/G. §-ában foglaltak szerint az egyéni választókerületi jelöltet a helyi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

Az ajánlások ellenőrzésének tekintetében az NVB 5/2014. (II.25.) iránymutatása alapján a 

teljeskörű egyezés törvényi követelményének érvényre jutása mellett a a jelöltre leadott 

választópolgár i akarat tiszteleben 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, 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 – 
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tere – körtér, köz – köze, sor – ároksor − fasor), vagy a közterület jellegét a központi 

névjegyzéktől eltérően, rövidítve jelölte meg (pl. utca – u., körút – krt.). 

 

A teljeskörű egyezőségtől való eltérés lehetőségének taxatív felsorolása alapján nem tekinthető 

érvényes ajánlásnak a központi névjegyzékben szereplő lakcímtől eltérő, illetve hiányos adat. 
 

Az FVB megvizsgálta azon ajánlásokat, amelyeket beadványozó véleménye szerint a HVB 

tévesen minősített érvénytelennek. 

 

A 22339J0006 számú ajánlóív 7. sorában szereplő ajánlást a HVB érvényesnek találta, így a 

jelzés hiánya az ajánlás elfogadására utal. 
 

A 22339J0002 számú ajánlóív 5. sorában szereplő ajánlást a HVB szintén érvényesnek találta, 

az ajánlások tételes listája alapján, így a jelzés hiánya itt is az ajánlás elfogadására utal. 
 

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 tíz ajánlás elutasításának okai a következők:  

 

7. a 22339J0006 számú ajánlóív 3. sorában szereplő választópolgár neve hibásan van 

feltüntetve, a 6. sorban szereplő ajánlásnál a név szintén hibásan van feltüntetve, a 4. 

sorban levő ajánlásnál lakcím hibás 

 

8. a 22339J0020 számú ajánlóív 2. sorában szereplő választópolgár neve hibásan van 

feltüntetve, 

 

9. a 22339J0013 számú ajánlóív 7. sorában a személyi azonosító alapján a választópolgár 

nem szerepel a központi névjegyzékben, 

 

10. a 22339J0009 számú ajánlóív 3. és 6. sorában szereplő választópolgár lakcíme hibásan 

lett feltüntetve, 

 

11. a 22339J0008 számú ajánlóív 2. sorában szereplő választópolgár a személyi azonosító 

alapján a választópolgár nem szerepel a központi névjegyzékben  

 

12. a 22339J0002 számú ajánlóív 4. sorában szereplő választópolgár a személyi azonosító 

alapján a választópolgár nem szerepel a központi névjegyzékben  

 

13. a 22339J0004 számú ajánlóív 2. sorában szereplő választópolgár nem rendelkezik 

lakcímmel az érintett egyéni választókerületben. 

 

 

A beadványozó hivatkozása az 5/2014. NVB iránymutatásra a fenti esetben nem állja meg a 

helyét, mivel az iránymutatás tételesen felsorolja a csekély eltéréseket, melyek közé nem 

sorolhatóak be a fellebbezés által érintett hiányosságok, eltérések.  

 

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

9. § (1) bekezdése alapján a Budapest XI. kerület 10. számú egyéni választókerületben a jelölt 

állításhoz 71 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

Az FVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése során leadott érvényes 

ajánlások száma 59, amely nem éri el a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget. 
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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. 

 

 

29. Napirend 

G. Á. – LMP –  fellebbezése XI. kerületi HVB 225/2014. (IX.11.) számú határozata 

ellen. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

-  

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

181/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 

 

a G. Á. által a Budapest Főváros XI. kerületi Helyi Választási Bizottság 

225/HVB/2014/IX. 11./ számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 

hat 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 18-án (csütörtök)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 XI. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

225/HVB/2014/IX. 11./ számú elsőfokú határozatával visszautasította a 2014. évi helyi 

önkormányzati választásra nyilvántartásba venni képviselőjelöltként Fehér Péter Sándort, a 

Lehet Más a Politika jelöltjét a Budapest XI. kerületi 09. számú egyéni választókerületben. 
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Döntését azzal indokolta, hogy a Fehér Péter Sándor jelölése érdekében leadott 20 

ajánlóíven található 95 ajánlásból csupán 69 minősül érvényesnek, 26 pedig érvénytelennek. 

Mivel a 09. számú egyéni választókerületben 72 érvényes ajánlás szükséges a jelöltté 

váláshoz, Kreitler-Sas Máté bejelentése ebből következően a törvényes feltételeknek nem 

felel meg.  

 

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

elsődlegesen döntés megváltoztatását és Fehér Péter Sándor képviselő-jelöltként való 

nyilvántartásba vételét, másodlagosan — az elsődleges fellebbezési kérelem 

megalapozatlanságának esetére — a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatását 

és Fehér Péter Sándor képviselő-jelöltként való nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint a  érvénytelennek talált ajánlásból az öt alábbi 

ajánlás álláspontja szerint érvényesnek minősül: 

-  a 22322E0008 számú ajánlóíven a 3. ajánlásnál az ajánlást adó választópolgár anyja 

nevében elírás történt (a vezetéknév helyesen: Czuczai), az ajánlást adó választópolgár 

többi adata helyesen szerepel az ajánlóíven. Ez egy olyan csekély részadat eltérés, hogy — 

figyelemmel a választópolgár többi adatára is — az ajánlást adó választópolgár 

egyértelműen beazonosítható. 

- a 22322E0016 számú ajánlóív első ajánlásnál az ajánlást adó választópolgár anyja neve oly 

módon került elírásra, hogy a választópolgár saját leánykori neve került rögzítésre, 

azonban az idős választópolgár választási akarata egyértelmű. Fellebbező azt is csekély 

mértékű eltérésnek tartja. 

Ugyanezen ív 5. és 6. ajánlása a lakcímkártyák adatainak megfelelően történt, ehhez képest 

a HVI tájékoztatása szerint az ajánlók nem szerepelnek a névjegyzékben. 

- a 22322E00002 számú ajánlóív a 6. ajánlásnál az ajánlást adó választópolgár anyja neve 

hiányosan került rögzítésre (a keresztnevet nem adta meg), vélhetőleg a sietség okán. Az 

ajánló választópolgár többi adata helyesen szerepel, 

- a 22322E00005 számú ajánlóív 1. ajánlásának rögzítése a lakcímkártyák adatainak 

megfelelően történt, ehhez képest a HVI tájékoztatása szerint az ajánlók nem szerepelnek a 

névjegyzékben, 

- a 22322E00001 számú ajánlóív 2. ajánlásának rögzítése a lakcímkártyák adatainak 

megfelelően történt, ehhez képest a HVI tájékoztatása szerint az ajánlók nem szerepelnek a 

névjegyzékben, 

 

A lakcímkártyákról történő adatrögzítés esetén fellebbező nem tartja elfogadhatónak, hogy a 

közokiratban foglaltak ellenére a névjegyzékben mégsem szerepelnek. A nyilvántartások 

közötti összhang hiányából eredően a jelöltet nem érheti hátrány. Erre a körülményre 

különösen akkor kell figyelemmel lenni, amikor a jelölt nyilvántartásba vétele csupán néhány 

ajánlás érvényességétől függ.   

  

Fellebbező álláspontja szerint az ajánlások ellenőrzésére, érvényességére a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. és 126. §-ai mellett 

vonatkozik a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. NVB iránymutatást is, amely az ajánló 

választópolgár akaratának tiszteletben tartását írja elő.  

 

Ha a Fővárosi Választási Bizottság az ismertetett csekély mértékű részadat-eltérések 

következtében az ajánlásokat érvénytelennek tekinti, akkor megakadályozza a választói akarat 

érvényre juttatását, annak ellenére, hogy egyik alapvető kötelessége ennek elősegítése lenne. 

A fellebbezés nem alapos.  

A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult 

választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. 
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A Ve. 125. § (2) bekezdése kimondja, hogy 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 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.).” 

 

A Fővárosi Választási Bizottság elvégezte a fellebbező által vitatott ajánlások vizsgálatát. Az 

ajánlások ellenőrzése során az alábbiakat állapította meg: 

 

-  22322E0008 számú ajánlóív 3. ajánlás: az ajánló anyja nevének vezetékneve helyesen …., 

az ajánlóíven megadottal szemben, 

-    22322E0016 számú ajánlóív 1. ajánlás: az ajánló anyja neve helyesen ….  (az ajánlóíven 

megadott …. szemben),  

- 22322E0016 számú ajánlóív 5. és 6. ajánlójának lakcíme helyesen Budapest X. kerület 

….., tehát a választókerületen kívül laknak. 

- a 22322E00002 számú ajánlóív 6. ajánlásnál az ajánlást adó választópolgár anyja nevénél a 

keresztnevet nem adta meg (az ajánlóív szerint …),   

- 22322E00005 számú ajánlóív 1. ajánlását adó választópolgár szerepel a központi 

névjegyzékben, csak éppen nem fővárosi, hanem nagykanizsai lakcímmel, tehát a 

választókerületen kívül lakik, 

- 22322E00001 számú ajánlóív 2. ajánlója által megadott személyi számhoz a központi 

nyilvántartás nem társított személyt (nincs ilyen személyi szám kiadva),  

 

 A vitatott ajánlások kapcsán a Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, 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.  
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A választókerülten kívüli lakóhely (22322E0016 számú ajánlóív 5. és 6. 

ajánlása, 22322E00005 számú ajánlóív 1. ajánlása), a személyi azonosító szám hibák 

(22322E00001 számú ajánlóív 2. ajánlása), az ajánlást adó édesanyja nevének hibás 

megadása (22322E0008 számú ajánlóív 3. ajánlás, 22322E0016 számú ajánlóív 1. ajánlás, 

22322E00002 számú ajánlóív 6. ajánlásnál) mind olyan hibák, amelyek az ajánlás 

érvénytelenségét eredményezik. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy az  érvényes talált 69 ajánlás  nem éri el a 

jelöltté váláshoz szükséges 72-t, ennélfogva a HVB jogszerűen utasította vissza Fehér Péter 

Sándor képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételét.     

 

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. 

 

 

 

 

 

30. Napirend 

B. A. K.  – MLP –  fellebbezése a XIII. kerületi HVB 183/2014. (IX.9.) számú 

határozata ellen.  

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

-  

 

(Szavazás) 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

182/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 
 

a Magyar Liberális Párt (5000 Szolnok, Tarló utca 14., értesítési cím: 1051 Budapest, Sas utca 

10-12. e-mail cím:boruzs.andras@chello.hu) képviseletében Boruzs András Kálmán (1044 

Budapest, Calvin János u. 40. ) által a Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 183-H/2014. (IX. 9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában, 6 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 
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az legkésőbb 2014. szeptember 18 -án (csütörtök) 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 

Garai Édler Eszter Éva a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek választásán a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet egyéni képviselő-

jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros XIII. kerületi 

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

benyújtotta.  

 

A HVB a 183-H/2014. (IX. 9.) számú határozatával visszautasította a nevezett képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában 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 Budapest XIII. kerület 07. számú egyéni választókerületben a 

jelölt állításhoz szükséges 67 ajánlást. A HVB a leadott és ellenőrzött 76 darab ajánlásból 66 

db-ot tekintett érvényesnek, 10 db-ot érvénytelennek nyilvánított. 

 

 

Az elsőfokú határozat ellen a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet képviseletében B. A. K. (a 

továbbiakban: beadványozó) nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben az 

ajánlások újbóli ellenőrzését kérte. A fellebbezés az ajánlóívek sorszámának, valamint a 

vitatott ajánlások sorszámának megjelölésével meghatározza azt az öt darab ajánlást, 

amelyeket beadványozó véleménye szerint a HVB tévesen minősített érvénytelennek.  

 

Megítélése szerint egy rosszul elolvasott kézírás vagy egy kimaradt vessző, illetve helyesírási 

hiba a megjelölt ajánlásoknál nem gátolhatja a választói akarat érvényre juttatását. 

A fellebbezés 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 
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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. §-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 Ve. 307/G. §-ában foglaltak szerint az egyéni választókerületi jelöltet a helyi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

Az FVB megvizsgálta azon ajánlásokat, amelyeket beadványozó véleménye szerint a HVB 

tévesen minősített érvénytelennek.  

 

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 öt ajánlás elutasításának okai a következők:  

 

14. a 13175J0013 számú ajánlóív 3. sorában szereplő választópolgár nem rendelkezik 

lakcímmel az érintett egyéni választókerületben, 

 

15. a 13175J0014 számú ajánlóív 6. sorában szereplő választópolgár nem rendelkezik 

lakcímmel az érintett egyéni választókerületben, 

 

16. a 13175J0014 számú ajánlóív 7. sorában tévesen szerepel a választópolgár személyi 

azonosítója, 

 

17. a 13175J0017 számú ajánlóív 3. sorában szereplő választópolgár nem rendelkezik 

lakcímmel az érintett egyéni választókerületben, 

 

18. a 13175J0020 számú ajánlóív 4. sorában szereplő választópolgár nem rendelkezik 

lakcímmel az érintett egyéni választókerületben. 

 

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

9. § (1) bekezdése alapján a Budapest XIII. kerület 07. számú egyéni választókerületben a 

jelölt állításhoz 67 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

Az FVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése során leadott érvényes 

ajánlások száma 66, 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. 

 

 

31. Napirend 

B. A. K.  – MLP –  fellebbezése a XIII. kerületi HVB 184/2014. (IX.9.) számú 

határozata ellen.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

-  

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

183/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 

 

a B. A. K. a Magyar Liberális Párt (5000 Szolnok. Tarló u. 14., értesítési cím: 1051 Budapest, 

Sas u. 10-12., e-mail cím: boruzs.andras@chello.hu, bírósági nyilvántartásba-vételi szám: 

2356) képviselője által a Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 184-

H/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 6 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 18-án (csütörtök) 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 

Kovács Judit 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 XIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB) a szükséges iratokat, 

nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB a 184-H/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. 

mailto:boruzs.andras@chello.hu
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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 63 darabot. A HVB a leadott 78 ajánlásból 56 db-ot tekintett 

érvényesnek. 

 

Mindezek alapján a HVB visszautasította nevezett Budapest Főváros XIII. kerületében egyéni 

önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat ellen B. A. K., a Magyar Liberális Párt jelölőszervezet képviseletében 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 78 db ajánlás közül a 

bizottság nem állapította meg 22 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 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 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 
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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 tizenhat ajánlás közül egy ajánlást 

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

csekély mértékű, az adatok alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható.  

 

Az FVB által érvénytelennek minősített 15 ajánlás okai a következők: 

 

 

 

 

- 13114J0011 számú ajánlóív 6. sorában szereplő választópolgár nem rendelkezik az 

adott választókerületben lakcímmel 

- 13114J0011 számú ajánlóív 7. sorában szereplő választópolgár nem rendelkezik az 

adott választókerületben lakcímmel 

- 13114J0012 számú ajánlóív 2. sorában szereplő választópolgár személyi azonosítója 

alapján nem szerepel a központi nyilvántartásba 

- 13114J0013 számú ajánlóív 2. és 5. sorában szereplő választópolgárok nem 

rendelkeznek az adott választókerületben lakcímmel 

- 13114J0016 számú ajánlóív 1. sorában szereplő választópolgár neve nem egyezik meg 

a központi nyilvántartásban szereplő névvel 

- 13114J0016 számú ajánlóív 6., 7., sorában szereplő választópolgárok nem 

rendelkeznek az adott választókerületben lakcímmel 

- 13114J0017 számú ajánlóív 8. sorában szereplő választópolgár személyi azonosítója 

alapján nem szerepel a központi nyilvántartásban 

- 13114J0018 számú ajánlóív 1., és 7. sorában szereplő választópolgárok személyi 

azonosítója alapján nem szerepelnek a központi nyilvántartásban, a 8. sorban szereplő 

választópolgár neve nem egyezik meg a központi nyilvántartásban szereplő névvel 

- 13114J0020 számú ajánlóív 2., 5., 6., sorában szereplő választópolgárok nem 

rendelkeznek az adott választókerületben lakcímmel 

 

Budapest XIII. kerület 09. egyéni választókerületében a jelölt állításhoz szükséges érvényes 

ajánlások száma 63. 

 

Az FVB megállapította, hogy a beadványozó által kifogásolt 16 ajánlásból 1 db érvényesként 

történő elfogadásával sem éri el az érvényes ajánlások száma –  57 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 a) pontjára – a fellebbezéssel támadott elsőfokú 

határozatot helyben hagyta. 

 

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 
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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. 

 

 

32. Napirend 

B. A. K.  – MLP –  fellebbezése a XIII. kerületi HVB 186/2014. (IX.9.) számú 

határozata. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

-  

 

(Szavazás) 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

184/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 

 

a  Magyar Liberális Párt képviselője által a Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 186-H/2014. (IX. 9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában, 6 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 18-án (csütörtök) 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) 186-

H/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 Molnár László Róbert 2014. 

szeptember 8-án összesen 77 ajánlást tartalmazó ajánlóívet nyújtott be, amelyből a Budapest 

Főváros XIII. kerületi HVB 61 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott érvényes ajánlások 

száma nem haladta meg az önkormányzati képviselő jelöltséghez szükséges számot — 62 

érvényes ajánlás —, a HVB Molnár László Róbert önkormányzati képviselőjelöltként történő 

nyilvántartásba vételét visszautasította. 
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A határozat ellen a Magyar Liberális Párt képviselője nyújtott be a törvényes határidőn belül 

fellebbezést, amelyben a döntés megváltoztatását és Molnár László Róbert képviselőjelöltként 

való nyilvántartásba vételét kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint a Budapest XIII. kerületi HVI az ajánlások 

ellenőrzése során tévesen tekintette át az adatokat, az ajánlóíven feltüntetett adatok 

egyértelműen beazonosítják a választókat. A fellebbező fellebbezésében kérte az ajánlások 

újbóli ellenőrzését, illetve 10 ajánlást tételesen is megjelölt, az érvényesség indokával együtt. 

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

állapította meg. 

A fellebbezés nem megalapozott.  

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 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 fellebbező által kifogásolt, a HVI által érvénytelennek minősített 

ajánlásokat, melyek közül egyet sem talált érvényesnek. Az FVB megállapította, hogy az 

érvénytelennek minősített ajánlások adataiban észlelhető eltérés nem csekély mértékű, az adatok 

alapján a választópolgár egyértelműen nem azonosítható. 

 

Budapest XIII. kerületében az egyéni képviselőjelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások 

száma 62 darab.  
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Az FVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vétel kezdeményezése során leadott érvényes 

ajánlások száma 61, mely nem haladja meg a jelöltállításhoz szükséges mennyiséget. 

 

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.  

 

 

33. Napirend 

B. A. K.  – MLP –  fellebbezése a XIII. kerületi HVB 187/2014. (IX.9.) számú 

határozata ellen.  

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

 

 

Hozzászólók:  

Dr. Szalay Tamás 

Dr. Orosz Mária 

Sárádi Kálmánné dr. 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

   185/2014. (IX.15) FVB számú határozatával  

 

a Magyar Liberális Párt képviselője által a Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 187-H/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában, 6 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 18-án  (csütörtök) 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 

 

Tarján András Géza a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet egyéni önkormányzati 
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képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest Főváros 
XIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB) a Budapest XIII. kerület 02. 
számú egyéni választókerületben. A szükséges iratokat, nyilatkozatokat benyújtotta. 

 

A HVB 187/HVB/2014. (IX.09.) számú határozatával visszautasította a képviselőjelölt 

nyilvántartásba vételét. A jelölt a szükséges E2 nyomtatványt benyújtotta, továbbá a jelölő 

szervezet meghatalmazott képviselője 35 db ajánlóívet adott le. 

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy a jelölt által benyújtott ajánlóívek 

által tartalmazott ajánlásokat ellenőrizte, és megállapította, hogy az ellenőrzött 71 db ajánlásból 

48 db megfelelt, míg 23 db nem felelt meg a törvényben támasztott követelményeknek, így az 

érvényes ajánlások száma: 48 db. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. 

§ (1) bekezdése szerint az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az 

adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ennek alapján a 

XIII. kerület 02. választókerületben a jelöléshez 61 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

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 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

 

A Ve. 133. § (2) bekezdése alapján a Budapest XIII. kerületi HVB visszautasította nevezett 

jelölt nyilvántartásba vételét. 

 

Fellebbező a törvényes határidőn belül benyútott jogorvoslati kérelmében előadta, hogy az 

érvénytelennek ítélt ajánlások tekintetében az ellenőrzés 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 merült fel kétség a választó 

személyazonosságával kapcsolatosan, hiszen a több megadott adat egyértelműen beazonosítja a 

választót. 

 

Fellebbező táblázatba foglalva pontosan megjelölte a vitatott ajánlásokat tartalmazó ajánlóívek 

sorszámát és az ajánlások sorát. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

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

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 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. 

 

A 126. § (b) pontja szerint az ajánlat akkor érvényes, ha az ajánló választópolgárajánlóíven 

feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljes körűen megegyeznek  
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A Ve. 307/G. §-ában foglaltak szerint az egyéni választókerületi jelöltet a helyi 

választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

Az ajánlások ellenőrzésének tekintetében az NVB 5/2014. (II.25.) iránymutatása alapján a 

teljeskörű egyezés törvényi követelményének érvényre jutása mellett a a jelöltre leadott 

választópolgár i akarat tiszteleben 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, 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 teljeskörű egyezőségtől való eltérés lehetőségének taxatív felsorolása alapján nem tekinthető 

érvényes ajánlásnak a központi névjegyzékben szereplő lakcímtől eltérő, illetve hiányos adat. 

 

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

megfelelő jelölő szervezetet és jelöltet veszi nyilvántartásba. 

 

A fellebbező által megjelölt: 

- 08296A0002 ajánlóív 1. és 6. sorában, szereplő választópolgárok adatai nehezen 

olvashatóak, de mégis alkalmasak az ajánló személyének pontos beazonosítására, 

- 08296A0006 ajánlóív 1.sorában szereplő választópolgár esetében a lakcímnél nem került 

feltüntetésre a közterület jellege,  a 3. sorában szereplő választópolgár lakcíme nem 

egyezik meg a központi nyilvántartásban szereplő adatokkal, 

- 08296A0008 ajánlóív 3. sorában szereplő választópolgár lakcíme nem egyezik meg a 

központi nyilvántartásban szereplő adatokkal, 

- 08296A0011 ajánlóív 3. sorában szereplő választópolgár anyja neve nem egyezik meg 

a központi nyilvántartásban szereplő névvel, 

- 08296A0021 ajánlóív 2-3., illetve 5-8. sorában szereplő választópolgárok személyi 

azonosítójuk alapján nem szerepelnek a központi nyilvántartásba, 

- 08296A0025 ajánlóív 2-8. sorában szereplő választópolgárok személyi azonosítójuk 

alapján nem szerepelnek a központi nyilvántartásba.  

 

A fellebbezéssel érintett ajánlások kettő kivételével nem felelnek meg a Ve. 126. § (b) 

pontjában, és az NVB 5/2014. (II.25) iránymutatásában szereplő feltételeknek, nem minősülnek 

csekély mértékű eltérésnek,  így azt az FVB vizsgálata sem találta érvényesnek. 
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Az FVB megállapította, hogy a 2 db ajánlás érvényesnek való elfogadásával a nyilvántartásba 

vétel kezdeményezése során leadott érvényes ajánlások száma 48-ról 50-re emelkedett, amely 

nem haladja meg a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget. 

 

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

fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

A határozat a Ve. 122. §-án, a 125. §-án, a 126. §-án, 132. §-án, a 222. §-án, a 223. §-án, 224. §-

án, a 228. § (1) bekezdésén, az NVB 5/2014. (II.25.) iránymutatáson, 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 2/201. (III.23.) közigazgatási jogegységi 

határozatán alapul. 

 

 

 

 

 

 

34. Napirend 

V. K. fellebbezése XIV. kerületi HVB 133/2014. (IX.08.) számú határozata ellen. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

-  

 

(Szavazás) 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

186/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 
 

a V. K. a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége jelöltje által a Budapest Főváros XIV. 

Kerület Helyi Választási Bizottság 133/2014. (IX. 08.) számú elsőfokú határozata ellen 

benyújtott fellebbezés tárgyában, hat igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot:  

 

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 18-án (csütörtök) 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. Kerület Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a  

133/2014. (IX. 08.) számú elsőfokú határozatával elutasította a 2014. évi nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége, mint 

jelölő szervezet által Budapest Főváros XIV. Kerület területén roma képviselő-jelöltként 

indítani kívánt Varga Károly nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat indokolása szerint a HVB a benyújtott dokumentumok vizsgálata során 

megállapította, hogy az E3-as formanyomtatványon nem a jelölt aláírása szerepel. 

  

Az elsőfokú határozat ellen V. K. (a továbbiakban: beadványozó) fellebbezéssel élt. 

 

Fellebbezésében a HVB mérlegelési jogkörben hozott határozatának hatályon kívül helyezését 

kérte. 

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

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

bekezdése úgy rendelkezik, hogy az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. 

Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.  

 

A Ve. 228. § (1) bekezdése kimondja, hogy a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult 

választási bizottság legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt. 

 

A Ve. 231. § (1) szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat 

nélkül el kell utasítani, ha 

a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, 

d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a rendelkezésére álló dokumentumok alapján megállapította, 

hogy a beadványozó a jogorvoslatra nyitva álló törvényes határidőn túl, 2014. szeptember  

12-én nyújtotta be fellebbezését a HVB-hez. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 10. § (1), (3) bekezdésén, 228. § (1) bekezdésén, 231. § (1) bekezdésén, 

330. § (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.  

 

 

35. Napirend 

Cs. K.-né fellebbezése a XIV. kerületi HVB 134/2014. (IX.8.) számú határozata ellen.  

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

-  
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(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

187/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 
 

a Cs. K.-né  által a Budapest Főváros XIV. Kerületi Helyi Választási Bizottság 134/2014. 

(IX. 08.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, hat igen 

szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatot:  

 

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 18-án (csütörtök) 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 (a továbbiakban: HVB)  

a 134/2014. (IX. 08.) számú elsőfokú határozatával visszautasította a Cigány Szervezetek 

Országos Szövetsége, mint jelölő szervezet által képviselő-jelöltként indítani kívánt Csiki 

Károlyné nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat indokolása szerint a HVB a jelölt dokumentumainak vizsgálata során észlelte, 

hogy az E3-as és az A6-os nyomtatványokon a jelölő szervezet képviseletére jogosult személy 

aláírása nyilvánvalóan nem egyezik a jelölő szervezet által adott teljes körű bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazáson szereplő aláírással. 

 

Az elsőfokú határozat ellen Cs. K.né (a továbbiakban: beadványozó) fellebbezéssel élt. 

 

Fellebbezésében kijelentette, hogy a jelölő szervezet képviselője a jelenlétében írta alá a 

HVB-hez benyújtásra került valamennyi dokumentumot, ezért a HVB mérlegelési jogkörben 

hozott határozatának hatályon kívül helyezését kérte.  

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

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

bekezdést úgy rendelkezik, hogy az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. 

 

Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.  

 

A Ve. 228. § (1) bekezdése kimondja, hogy a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult 

választási bizottság legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt. 
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A Ve. 231. § (1) szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha 

a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, 

d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a rendelkezésére álló dokumentumok alapján megállapította, 

hogy a beadványozó a jogorvoslatra nyitva álló törvényes határidőn túl, 2014. szeptember  

12-én nyújtotta be fellebbezését a Helyi Választási Irodához, tehát a fellebbezés elkésett. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A Ve. 228.§-án, 231.§-án,  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.  

 

 

36. Napirend 

B. K. fellebbezése a XIV. kerületi HVB 135/2014. (IX.8.) számú határozata ellen. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

-  

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

188/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 
 

a B. K. által a Budapest Főváros XIV. Kerületi Helyi Választási Bizottság 135/2014. (IX. 

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

egyhangúlag meghozta a következő határozatot:  

 

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 18-án (csütörtök) 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 (a továbbiakban: HVB) a  

135/2014. IX. 08.) számú elsőfokú határozatával visszautasította a Cigány Szervezetek 

Országos Szövetsége, mint jelölő szervezet által képviselő-jelöltként indítani kívánt Balogh 

Róbert nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat indokolása szerint a HVB a jelölt dokumentumainak vizsgálata során észlelte, 

hogy az E3-as és az A6-os nyomtatványokon a jelölő szervezet képviseletére jogosult személy 

aláírása nyilvánvalóan nem egyezik a jelölő szervezet által adott teljes körű bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazáson szereplő aláírással. 

 

Az elsőfokú határozat ellen B. K. (a továbbiakban: beadványozó) fellebbezéssel élt. 

 

Fellebbezésében kijelentette, hogy a jelölő szervezet képviselője a jelenlétében írta alá a 

HVB-hez benyújtásra került valamennyi dokumentumot, ezért a HVB mérlegelési jogkörben 

hozott határozatának hatályon kívül helyezését kérte.  

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

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

bekezdést úgy rendelkezik, hogy az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. 

 

Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.  

 

A Ve. 228. § (1) bekezdése kimondja, hogy a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult 

választási bizottság legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt. 

 

A Ve. 231. § (1) szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat 

nélkül el kell utasítani, ha 

a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, 

d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a rendelkezésére álló dokumentumok alapján megállapította, 

hogy a beadványozó a jogorvoslatra nyitva álló törvényes határidőn túl, 2014. szeptember  

12-én nyújtotta be fellebbezését a Helyi Választási Irodához, tehát a fellebbezés elkésett. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A Ve. 228.§-án, 231.§-án,  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.  

 

 

37. Napirend 

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

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 
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Hozzászólók:  

-  

 

(Szavazás) 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

189/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 
 

az E. P.  által a Budapest Főváros XIV. Kerületi Helyi Választási Bizottság 176/2014. (IX. 

09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, hat igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő határozatot:  

 

 

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 18-án (csütörtök) 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 (a továbbiakban: HVB)  

a 176/2014. (IX. 08.) számú elsőfokú határozatával visszautasította az Európai Uniós Ruszin 

Integrációért Közhasznú Egyesület, mint jelölő szervezet által képviselő-jelöltként indítani 

kívánt Erőss Pál nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat indokolása szerint a HVB a jelölt dokumentumainak vizsgálata során észlelte, 

hogy a jelöltként indítani kívánt választópolgár neve és aláírása több dokumentumon is 

szerepel (E3-as és az A6-os nyomtatvány, a személyi okmányok másolata). A HVB 

megítélése szerint az E3-as nyomtatványon szereplő aláírás szemmel láthatóan eltér a többi 

dokumentumon található aláírástól, különösen a személyi igazolvány másolatán lévő 

aláírástól. 

 

Az elsőfokú határozat ellen E. P. (a továbbiakban: beadványozó) fellebbezéssel élt. 

 

Fellebbezésében a HVB határozatának hatályon kívül helyezését kérte és indítványozta a 

jelöltként való nyilvántartásba vételét. Kijelentette, hogy valamennyi nyomtatványon az ő 

aláírása szerepel, amelyek az aláírás körülményei miatt térnek el egymástól. 

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 10. § 

(1) bekezdést úgy rendelkezik, hogy az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. 

 

Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.  

 

A Ve. 228. § (1) bekezdése kimondja, hogy a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult 

választási bizottság legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt. 

 

A Ve. 231. § (1) szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat 

nélkül el kell utasítani, ha 

a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, 

d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a rendelkezésére álló dokumentumok alapján megállapította, 

hogy a beadványozó a jogorvoslatra nyitva álló törvényes határidőn túl, 2014. szeptember  

15-én nyújtotta be fellebbezését a Helyi Választási Irodához, tehát a fellebbezés elkésett. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A Ve. 228.§-án, 231.§-án,  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.  

 

 

38. Napirend 

K. O. fellebbezése a XIV. kerületi HVB 188/2014. (IX.09.) számú határozata ellen. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Temesi István 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

190/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 

 

a K. O. által a Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi Választási Bizottság 188/2014. (IX. 

09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 6 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 
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az legkésőbb 2014. szeptember 18-án (csütörtök) 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. Kerület Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) a 

188/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával Patrovits Tamást, mint a 2014. évi 

önkormányzati választáson a CivilZugló Egyesület Budapest Főváros XIV. Kerület 08. számú 

területi egyéni választókerület képviselő jelöltjét Budapest Főváros XIV. Kerület 08. számú 

területi egyéni választókerület területén nyilvántartásba vette. 

  

A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Patrovits Tamás a benyújtott 

ajánlóíveken 104 darab ajánlást nyújtott be, amelyből a Budapest Főváros XIV. Kerületi 

Helyi Választási Iroda 78 darab ajánlást talált érvényesnek. Tekintettel arra, hogy Budapest 

Főváros XIV. kerületében a 08. számú területi egyéni választókerületben az egyéni 

választókerületi jelölt érvényes jelöléséhez legalább 63 választó polgár érvényes ajánlása 

szükséges, és a leadott érvényes ajánlások száma meghaladta e számot, a HVB a képviselő-

jelöltet nyilvántartásba vette. 

 

Az elsőfokú határozat ellen K. O. (a továbbiakban: fellebbező) 2014. szeptember 12. napján 

15 óra 12 perckor nyújtott be fellebbezést, amelyben az elsőfokú határozat  megváltoztatását 

kérte oly módon, hogy Patrovits Tamás nyilvántartásba vételét a Fővárosi Választási 

Bizottság utasítsa vissza. 

 

Fellebbező jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint Patrovits Tamás nyilvántartásba vételi 

kérelméhez –a szükséges ajánlásokon felül- az őt jelölő CicilZugló Egyesület jelölő szervezet 

mellékelte a 2014. szeptember 04-én kelt, a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: 

IM rendelet) 17. mellékletét képező E2-es nyomtatványt, melyen szerepel egy Patrovits 

Tamáshoz köthető névaláírás. Fellebbező tudomása szerint azonban Patrovits Tamás 2014. 

szeptember 04-én Japánban tartózkodott, így 2014. szeptember 04-én nem írhatta alá a 

Budapesten kelt E2-es nyomtatványt. Ennek alátámasztására csatolt egy közjegyzői 

ténytanúsítást, amely Patrovits Tamás nyilvános Facebook profiljának a tartalmát igazolja. 

Eszerint Patrovits Tamás 2014. augusztus 22-én Hirosimában, 2014. szeptember 01-03 között 

Koiotóban, míg 2014. szeptember 05-én Narában tartózkodott. A jelenlétét e városokban az  

ott készített fényképek Facebook-on történő posztolása támasztja alá.  

 

A fellebbező szerint ebből következően megállapítható, hogy Patrovits Tamás 2014. 

augusztus 22-e és szeptember 05-e között biztosan Japánban tartózkodott, így kizárt, hogy a 

2014. szeptember 4-én kelt E2-es nyomtatványt aláírta volna. Továbbá álláspontja szerint az 

is megkérdőjeleződik, hogy Patrovits Tamás aláírta-e az ajánlóívek igényléséhez szükséges, 

az IM rendelet 12. mellékletét képező A4-es nyomtatványt, amelynek az átadásával 

legkorábban 2014. augusztus 25-én lehetett ajánlóívet igényelni. 

 

A fellebbező véleménye szerint fentiek megalapozzák Patrovits Tamás egyéni 

választókerületi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételének a visszautasítását, mivel 

kizárt, hogy Patrovits Tamás írta alá a nyilvántartásba vételét kérő E2-es nyomtatványt, 

amelynek hiányában nyilvántartásba vételére nem kerülhet sor. Ebben a nyomtatványban –

amelynek alkalmazása a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) rendelkezései alapján kötelező az önkormányzati képviselők és 
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polgármesterek választása során- a nyilvántartásba vételét kérő jelölt kéri 

nyilvántartásba vételét. Ebből következően törvényes feltétele a jelöltként történő 

nyilvántartásba vételnek az E2-es nyomtatvány használata. E nyomtatvány használatának 

mellőzése olyan törvényes akadály, amely a jelölt nyilvántartásba vételének a 

visszautasításához kell, hogy vezessen a választási eljárás során.  

 

Kéri továbbá annak vizsgálatát is, hogy Patrovits Tamás aláírta-e az A4-es nyomtatványt, 

mivel annak a megléte és Patrovits Tamás általi aláírása is törvényes előfeltétele a 

nyilvántartásba vételnek. 

 

Fentiekből következően kéri a fellebbező, hogy a megváltoztató határozatban a Fővárosi 

Választási Bizottság Patrovits Tamás nyilvántartásba vételét utasítsa vissza elsődlegesen az 

E2-es nyomtatvány hiánya, másodlagosan az A4-es nyomtatvány feltételezett hiánya miatt. 

 

A fellebbezés 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, az IM, 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 választási szervek eljárásuk során az e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják.   

 

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

Az IM rendelet 7. § (1) bekezdés e) pontja szerint a helyi választási iroda veszi át a jelölt 

bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és a bejelentő 

figyelmét felhívja az esetleges hiányokra. Ezen ellenőrzés arra terjed ki, hogy a nyomtatványt 

aláírták-e. Az aláírások valódiságának ellenőrzésére azonban a Fővárosi Választási Bizottság 

nem rendelkezik hatáskörrel. 

 

Az IM rendelet 2014. július 24-én jelent meg, a mellékletek –így az E2-es nyomtatványt 

tartalmazó 17. melléklet is- ettől az időponttól kezdve váltak ismertté. Ezen időponttól kezdve 

a nyomtatvány bármikor aláírható.     

 

A helyi választási iroda a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával arról 

tájékoztatta a HVB-t, hogy Patrovits Tamás képviselő jelölt a nyilvántartásba vételhez 

szükséges számú érvényes ajánlással rendelkezik. Ennek alapján a HVB a Ve. 132. §-a  

szerint jogszerűen vette nyilvántartásba Patrovits Tamást, mint a CivilZugló Egyesület 

Budapest Főváros XIV. kerület 08. számú területi egyéni választókerület képviselő jelöltjét. 

 

A fellebbezésben előadottak kapcsán azt is megjegyzi a Fővárosi Választási Bizottság, hogy a 

jelölt nyilvántartásba vételére nem az A4-es nyomtatvány (ami az ajánlóívek igénylésére 

szolgál), hanem az E2-es (egyéni jelölt bejelentése) nyomtatvány alapján került sor. A HVB 

az A4-es nyomtatvány vizsgálatával nem is foglalkozhatott, mivel az azokon benyújtott 

igényeket a Ve. 120. § (2) bekezdésének megfelelően a választási irodák és nem a választási 

bizottságok bírálják el.  

 

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 az Alaptörvényen, a Ve. 119— 138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 

2010. évi L. törvényen, a Ptk. 1:6. §-án, 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. 

 

 

39. Napirend 

B. J. – Lehet Más A Politika – fellebbezése a XIV. kerületi HVB 204/2014. (IX.09.) 

számú határozata ellen. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

-  

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

191/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 

 

B. J. által a Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság 204/2014. (IX. 09.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, hat 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 18-án (csütörtök) 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 

Hanák Gábor András 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 XIV. kerületi 

Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB).  

 

A HVB a 204/2014. (IX. 09.) számú határozatával visszautasította a nevezett képviselő-

jelöltként való nyilvántartásba vételét.  
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A határozat indokolása szerint 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 63 darabot. A HVB a leadott íveken található 83 db 

ajánlásból 62 db-ot talált érvényesnek. 

 

A HVB elsőfokú határozata ellen B. J. (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 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.” 
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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.  

 

A vizsgált ajánlások adataiban észlelhető eltérések egy része a választópolgárok személyi 

azonosítójában fordult elő. A személyi azonosító hibás feltüntetése az ajánlóíven a hivatkozott 

NVB iránymutatás alapján sem tekinthető csekély mértékűnek. 

 

Az érvénytelennek minősített ajánlások között a fentieken túl egy hibás lakcím és az „Anyja 

neve” rovatba tévesen beírt saját születési név szerepelt. A hivatkozott NVB iránymutatás az 

ilyen típusú eltérés esetén sem teszi lehetővé az ajánlás érvényesként való elfogadását. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a kifogásolt ajánlásokat érvénytelennek 

találta.  

 

Budapest főváros XIV. kerület 08. számú egyéni választókerületében a jelölt állításhoz 

szükséges érvényes ajánlások száma 63. 

 

Az FVB megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a kifogásolt ajánlások újbóli 

ellenőrzését követően sem éri el a jelölt állításhoz szükséges mennyiséget. 

 

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. 

 

 

40. Napirend 

T. Z. – MLP – fellebbezése XIX. kerületi HVB 148/2014. (IX.09.) számú határozata 

ellen- 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Avarkeszi Dezső 

Dr. Horváth Máté 
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Dr. Szalay Tamás 

Dr. Temesi István 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

192/2014. (IX. 15.) FVB  számú  határozatával 

 

a T. Z. által a Budapest Főváros XIX. kerület Helyi Választási Bizottság 148/2014. (IX. 

9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, hat 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 

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 18-án (csütörtök) 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 Magyar Liberális Párt jelölőszervezet képviselője a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 2014. szeptember 8-án Gosztonyi 

László Ervin egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Budapest 

Főváros XIX. kerület Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A 

nyilvántartásba vételhez szükséges iratok (E2 jelű nyomtatvány), valamint 17 db ajánlóív 

benyújtásra került. 

 

A HVB a 148/2014. (IX. 9.) számú határozatával visszautasította nevezett egyéni 

választókerületi 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 

jelöltállításhoz szükséges 44 darabot. A HVB a leadott 49 ajánlásból 31 db-ot tekintett 

érvényesnek. 
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Mindezek alapján a HVB visszautasította nevezett Budapest Főváros XIX. kerületében 

történő egyéni választókerületi jelöltként való nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat ellen T. Z. nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a jelölőszervezet által leadott 49 db ajánlás közül a 

bizottság 31 db ajánlás érvényességét állapította meg. A jegyzőkönyv szerint 13 esetben azért 

kellett az ajánlásokat érvénytelennek tekinteni, mert a személyazonosító szám alapján az 

ajánló nem szerepel a központi névjegyzékben. 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.  

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

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

bekezdése szerint a fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek 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 Ve. 231. § (1) szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat 

nélkül el kell utasítani, ha 

a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, 

d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a rendelkezésére álló dokumentumok alapján megállapította, 

hogy a fellebbezést aláíró T. Z. a jelölő szervezet képviseletére nem jogosult, a fellebbezést B. 

A. K. helyett írta alá, azonban a képviseleti jogosultságát nem igazolta. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította továbbá, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a 

jogszabálysértés tételes megjelölését, csupán általános megjegyzésekre szorítkozik az 

ajánlóívek ellenőrzésével kapcsolatos eljárás vonatkozásában. 

  

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján a rendelkező részben 

foglaltak szerint határozott. 

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

 

41. Napirend 
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P. G. – MSZP-DK-Együtt-PM - fellebbezése a XIX. kerületi HVB 151/2014. 

(IX.9.) számú határozata ellen. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Szalay Tamás 

Dr. Avarkeszi Dezső 

Dr. Temesi István 

Dr. Orosz Mária 

 

 

(Dr. Avarkeszi Dezső elhagyja az üléstermet) 

 

 

 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

193/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 
 

a P. G. az MSZ-DK-Együtt-PM jelölő szervezetek meghatalmazottja által a Budapest 

Főváros XIX. Kerületi Helyi Választási Bizottság 151/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú 

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

a következő határozatot:  

 

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 18-án (csütörtök) 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 XIX. Kerületi Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a  

151/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával nyilvántartásba vette Tóth Zoltánt mint a 

XIX. kerület Kispest település polgármesterjelöltét a 2014. évi helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek általános választásán. 

 

Az elsőfokú határozat ellen P. G. mint az MSZP-DK-Együtt-PM jelölő szervezetek 

meghatalmazottja  (a továbbiakban: beadványozó) fellebbezéssel élt. 
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Fellebbezésében személyes adataival való visszaélésre, és közokirat hamisításra hivatkozással  

kérte, hogy a HVB, illetve az FVB büntetőfeljelentéssel éljen az illetékes 

rendőrkapitányságon.  

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

A Ve. 231. § (1) szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat 

nélkül el kell utasítani, ha 

a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, 

d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a rendelkezésére álló dokumentumok alapján megállapította, 

hogy a beadványozó az MSZP-DK-Együtt-PM jelölőszervezetek meghatalmazottjaként 

nyújtotta be és írta alá a fellebbezést a jogorvoslatra nyitva álló törvényes határidőn belül, a 

Helyi Választási Irodához, azonban a beadványához a jelölőszervezetek meghatalmazását 

nem csatolta, így az nem felelt meg a törvényi feltételeknek. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A Ve. 228.§-án, 231.§-án,  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.  

 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 22.52 órakor berekeszti. 

 

 

  Dr. Temesi István s. k. 

   


