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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

292/2014. (X. 17.) FVB  számú  határozatával 
 

a Dr. S. Cs. által a Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Bizottság 304/2014. (X. 

13.) számú Budapest III. kerület 02. számú egyéni választókerületi választás eredményét 

megállapító határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában,  6 igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az 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 

Dr. S. Cs. 2014. október 15-én határidőn belül fellebbezést nyújtott be a Fővárosi Választási 

Bizottsághoz (továbbiakban: FVB) a III. kerületi HVB 304/2014. (X.13.) számú határozata 

ellen. 

Beadványához mellékletként csatolta a III. kerület 45. számú szavazókör TE 01-003-045-8 

számú jegyzőkönyvének és a III. kerület 47. számú szavazókör TE 01-003-47-9 számú 

jegyzőkönyvének másolatát, a fellebbezéssel érintett 304/2014.(X.13.) számú határozatot, a 

III. kerület 2. számú választókerületének eredménymegállapító jegyzőkönyvét, a 47. számú 

szavazókör névjegyzéket aláírók számához képest több lebélyegzett szavazólap miatti 

korrekciós eljárásról szóló jegyzőkönyvét, valamint a 45. szavazóköri SZSZB által felvett 

jegyzőkönyv másolatát.  

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

számú törvénybe (továbbiakban: Ve.) ütköző törvénysértés történt, mely felveti a 

bűncselekmény alapos gyanúját, mely a választás eredményét befolyásolta. 
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A jogsértés alapjaként egy esetben a Ve. 241. § (2) bekezdés a) pontját jelölte meg. 

Beadványában előadta, hogy a szavazatszámláló bizottság ugyan kitöltötte a többletként 

szereplő szavazólap miatti korrekciós eljárásról szóló jegyzőkönyvet, a korrekciót azonban 

nem végezte el. Véleménye szerint a jegyzőkönyv áttekintése után felmerül a láncszavazás 

gyanúja. Álláspontja szerint a szavazólapok bélyegzőlenyomatait kellett volna a 

bizottságnak ellenőriznie, hogy kiderüljön, hogy melyik szavazókörből került át a plusz 

szavazólap. Ehhez az SZSZB elnökének és delegált tagjainak tanúkénti meghallgatását kéri. 

Fellebbezésének másik indoka a Ve. 2. §-ában meghatározott alapelv sérelmét eredményező 

tény volt, mely szerint az egyik delegált SZSZB tagnál a szavazatok számlálása során észlelt 

toll volt. Bizonyítékként becsatolásra került a szavazókörben felvett jegyzőkönyv, mely 

szerint a bizottság egy tagja észrevette, hogy a szavazólapok válogatása közben az egyik 

delegált tag kezében, elkülönítve a többiektől toll volt. Az SZSZB döntése szerint az elnök 

felszólított mindenkit, hogy tegye el az összes tollat. 

 

Beadványozó a jegyzőkönyvben foglaltakra tekintettel kéri az FVB-től a 45. szavazóköri 

eredmény megsemmisítését. 

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

A Fővárosi Választási Bizottság a kérelemhez kötöttség elve alapján eljárva a fellebbezésben 

említett, annak mellékleteként becsatolt 304/2014. (X. 13.) számú határozatot vizsgálhatta.  

Ennek alapján az FVB megállapította, hogy a HVB a tárgyi határozatában Budapest Főváros 

III. kerület 01. számú egyéni választókerületében megválasztott dr. Demeter Gellért Zsolt, a 

FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjének képviselővé választásáról rendelkezik, így a 304/2014. 

(X. 13.) számú határozatnak nincs olyan rendelkezése, mely a Fellebbezőt érintené. 

 

A 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. 223.§ (3) bekezdése szerint fellebbezést 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. 



292/2014. (X. 17.) FVB 

Fentieknek megfelelően az FVB-nek a fellebbezéssel érintett határozat, illetve a benyújtott 

bizonyíték alapján a III. kerület 45. számú szavazóköri eredmény megsemmisítésére nincs 

lehetősége, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (2)-(3) bekezdésén, 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 

 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 

 
 

 


