
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 
1052 Budapest Városház u. 9-11. 

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

282/2014. (X.17.) FVB számú határozatával 
 

a  D. I.né  Budapest Főváros IX. kerület  Ferencvárosi Önkormányzat területén megtartott 

Roma Nemzetiségi Önkormányzati választáson megtartott választási eredményével szemben 

benyújtott fellebbezés tárgyában, 6 igen szavazattal, egyhangúlag 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. 

október  20-án (hétfő) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet 

kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is 

eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása 

esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a 

kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban 

elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági 

felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.  

 

I n d o k o l á s 
 

D. Iné a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat területén megtartott Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat választási eredményével szemben 2014. október 14-én (törvényes 

határidőn belül) fellebbezést nyújtott be a Helyi Választási Bizottsághoz (továbbiakban: HVB).  

 

Kérelmében előadta, hogy a HVB írásban értesítette Őt, mely szerint Budapest Főváros Budapest 

IX. kerületben a 800. számú szavazókörben szerepel a roma nemzetiségi szavazóköri 

névjegyzékben. Ennek ellenére a 2014. október 12-én a Roma Nemzetiségi Önkormányzati 

választáson a szavazókörben arról tájékoztatták, hogy a névjegyzékben mégsem szerepel. 

Beadványában kérte, hogy a közokiratban észlelt ellentmondást az FVB oldja fel és biztosítsa 

választójogát a megismételt kisebbségi önkormányzati választáson. 

 

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 b) pontja szerint a kérelem benyújtójának lakcímét, c) pontjának előírása szerint 

személyi azonosítóját kell tartalmaznia. A fellebbezésben ezen adatok egyike sem szerepel. A Ve. 



231. § (1) bekezdése szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem 

tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.  

 

Minderre tekintettel a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 
 

 

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 224. §  (3) bekezdés  b) és 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.  

 

 

 

Budapest, 2014. október 17.  

 

 

 

                                                                                     Dr. Temesi István s.k.   
Fővárosi Választási Bizottság  

                                                                                                                         elnök 


