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A Fővárosi Választási Bizottság a 

317/2014. (X. 22.) FVB  számú  határozatával 

az Együtt - a Korszakváltók Pártja által a Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 300/2014. (X. 18.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában, 9 igen szavazattal, egyhangúlag, a következő másodfokú határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot megváltozatja és Budapest 

Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság 298/2014. (X. 17.) számú és 299/2014. 

(X. 17.) számú határozatainak visszavonását mellőzi.   

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 25-én (szombat) 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 XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) a 2014. 

október 17. napján meghozott 298/2014. (X. 17.) számú elsőfokú határozatával — Sz.J. A. 

kifogását elbírálva — megsemmisítette a Budapest XIV. kerület 03. számú települési egyéni 

választókerület választási eredményét és megismételtetni rendelte ezen egyéni 

választókerület területén a polgármesteri és az egyéni képviselői választást. A HVB 

299/2014. (X. 17.) számú elsőfokú határozatával a megismételtetett választást 2014. 

november 9. napjára tűzte ki.  

Ilyen előzmények után hozta meg 2014. október 18-án az Együtt - a Korszakváltók Pártja 

által fellebbezéssel támadott — jelen II. fokú határozat tárgyát képező — 300/2014. (X. 18.) 

számú elsőfokú határozatát, amelyben a 298/2014. (X. 17.) számú és a 299/2014. (X. 17.) 

számú határozatokat visszavonta.  
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A HVB a 300/2014. (X. 18.) számú határozatát azzal indokolta, hogy szükségessé vált két 

korábbi határozatának módosítása, mert egyrészt a megismételt választás helyett a 

megismételt szavazás szófordulatot kell azokban alkalmazni, másrészt továbbá egy 

határozatban kell dönteni megismételtetésről és az új szavazás kiírásáról. Ezen 

változtatások érdemi módosításnak minősülnek, ezért erről ismét döntést kell hoznia a HVB-

nek. 

A HVB a szintén 2014. október 18-án meghozott 301/2014. (X. 18.) számú elsőfokú 

határozatával — Sz.J.A. kifogását újból elbírálva — a kifogásnak helyt adott, 

megsemmisítette Budapest XIV. kerület 03. számú települési egyéni választókerületben az 

egyéni képviselői és a polgármesteri választás eredményét és megismételtetni rendelte ezen 

egyéni választókerület területén a polgármesteri és az egyéni képviselői szavazást. A 

megismételt szavazást 2014. november 9. napjára tűzte ki. 

A HVB 300/2014. (X. 18.) számú határozata ellen az Együtt – a Korszakváltók Pártja nyújtott 

be a törvényes határidőn belül fellebbezést. 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a választási eljárásról szóló 2013. év XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 214—220. §-ai a kifogások elintézésének eljárását zártan szabályozzák, 

ezek keretében pedig a Ve. nem biztosít hatáskört az elsőfokon eljáró választási bizottság 

számára, hogy meghozott határozatát visszavonja vagy megváltoztassa. A támadott 

határozatban a megváltoztatás alapjául megjelölt Ve. 218. §-a semmilyen formában nem 

biztosít a határozat megváltoztatására vagy módosítására vonatkozó hatáskört. Álláspontja 

szerint a helyi választási bizottság határozatának megváltoztatására a Ve. 231. § (5) 

bekezdése alapján — önkormányzati választások esetében — csak fellebbezési eljárás 

keretében és csak a területi választási bizottság rendelkezik hatáskörrel. Ha lehetőséget 

biztosítanánk a helyi választási bizottságnak saját határozata megváltoztatására vagy 

visszavonására, azzal felborítanánk a Ve.-ben szabályozott feszes és zárt jogorvoslati 

rendszert, hiszen ezzel (az ismételt visszavonások és megváltoztatások útján) bármeddig 

elhúzható lenne a kifogás elbírálása, illetve bizonytalanná válna , hogy melyik elsőfokú 

határozattal szemben, milyen határidő mellett van lehetőség a fellebbezés benyújtására és 

elbírálására. Mindezek alapján kérte a sérelmezett határozat megváltoztatását és a 

határozatok visszavonásának mellőzését. 

 

A fellebbezés alapos. 

A Fővárosi Választási Bizottság egyetért fellebbező azon álláspontjával, miszerint a Ve. 

jogorvoslati rendszere — Ve. 208—242., 307/P. és 307/Q. § — a választási bizottságok 

számára sem a határozat visszavonását, sem a határozat érdemi módosítását nem teszi 

lehetővé.  

Ha mégis sor kerül ilyen, eljárásjogi alapokat nélkülöző esetre, akkor annak a törvénytelen 

határozat megsemmisítését kellene maga után vonnia. Tekintettel azonban arra, hogy a 

jogorvoslati eljárás szabályai a határozat megsemmisítését sem teszik lehetővé, a felettes 

választási bizottság csak a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt megváltoztatási 

lehetőséggel élhet. 
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Figyelemmel tehát arra, hogy a HVB 300/2014. (X. 18.) számú visszavonó határozatát a 

Fővárosi Választási Bizottság a fentiek szerint eljárásjogi okokból megalapozatlannak találta, 

rendelkeznie kellett annak megváltoztatásáról. 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot megváltozatta és 

a 298/2014. (X. 17.) számú és 299/2014. (X. 17.) számú határozatok visszavonását 

mellőzte.  

Megjegyzi a Fővárosi Választási Bizottság, hogy döntése folytán a HVB 298/2014. (X. 17.) 

számú és 299/2014. (X. 17.) számú határozatai ismét joghatályossá váltak.   

A határozat Ve. 208—242. §-án, 307/P. §-án, 307/Q.-án, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről 

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

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

jogegységi határozatán alapul. 

 
 
Budapest, 2014. október 22. 
 
 
 Dr. Temesi István 
 Fővárosi Választási Bizottság 
 elnök 


