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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

284/2014. (X. 17.) FVB  számú  határozatával 
 

a dr. N. Gy. által a Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság 285/2014. 

(X. 13.) számú Budapest XIV. kerületi roma önkormányzati képviselő választás eredményét 

megállapító határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 6 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 

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 

A Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

285/2014. (X. 13.) számú elsőfokú határozatával megállapította a 2014. évi roma nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásának eredményét. 

 

A határozat ellen dr. N. Gy. 2014. október 14-én határidőn belül nyújtott be fellebbezést a 

Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a Magyarországi Összefogás Roma Rom szervezet 

(továbbiakban: MÖRR) delegáltja, illetve egy másik, a szavazásnál jelen lévő megfigyelő és 

közreműködő személy, a következő észrevételeket tették a szavazás lebonyolításával 

kapcsolatban. 
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A szavazás lezárása után a szavazatok csoportosítása során voltak olyan szavazólapok, 

amelyeket a hibásnak minősítettek közé tettek annak ellenére, hogy helyesen voltak kitöltve, 

illetve a szavazatok számlálását a szavazó helyiség bezárása után elsőként a ruszin 

nemzetiséggel kezdték meg, a romák voltak az utolsók, amelynek kezdetekor a delegáltat 

hazaküldték. Az MÖRR tagjai 149 fő szavazót számláltak meg, így figyelembe véve a rontott 

szavazatokat is, érthetetlen hogy a szavazás nem lett eredményes, és nem érték el a többségi 

szavazatot. Számításai szerint a 242 névjegyzékben regisztrált személy közül 149 fő rájuk 

szavazott, így a többi jelölt között csak 82 szavazat oszlik meg. 

L. T. képviselőjelölt további észrevételeket tett, mely szerint a kifüggesztett szavazási 

menetrendet nem tudták tanulmányozni, mert elküldték őket, illetve a másik jelölt pénzt adott 

a szavazóknak. 

 

A fenti észrevételek alapján a fellebbező kéri jogorvoslati kérelmének elfogadását és az eset 

kivizsgálását. 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 241. § (2) 

bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen 

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő 

voltára, vagy 

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására 

vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. 

 

A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi 

névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. 

 

A Ve. 223.§ (3) bekezedése szerint fellebbbezést lehet benyújtani 

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve 

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen. 

 

A Ve. 224. § (2) bekezdése értelmében a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 

a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a 

megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. 

 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell  

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 

magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy 

más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

Az FVB megállapította hogy a fellebbezés nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdése 

szerinti tartalmi elemeket: nincs megjelölve a beadványozó lakcíme, személyi azonosítója, 

ezen felül fellebbezésében nem hivatkozott konkrét jogszabálysértésre, nem jelölte meg a Ve. 

223. § (3) bekezdésében meghatározott jogalapot. A fentiek alapján a Ve. 231. § (1) 

bekezdése szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 
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A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén a Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (2)-(3) 

bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a Ve. 241. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról 

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

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

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

(III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

Budapest, 2014. október 17. 

 

 

 Dr. Temesi István s. k. 
 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 

 


