
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI  

BIZOTTSÁG  

1052 Budapest Városház u.  9 -11. 

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

320/2014. (X. 22.) FVB  számú  határozatával 
 

az Együtt – a Korszakváltók Pártja (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19., bírósági 

nyilvántartási szám: 15146, képviseli Szigetvári Viktor, email cím: valasztas@egyutt2014.hu) 

által a Budapest Főváros XIV. kerület Helyi Választási Bizottság 299/2014. (X. 17.) 

számú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, hét igen szavazattal, egy nem 

szavazat ellenében, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezésnek helyt ad, az elsőfokú határozatot 

megváltoztatja és a Budapest XIV. kerület 03. egyéni választókerületben a 

polgármester és egyéni képviselő választás ismételt szavazásának kitűzését 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 

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

a 298/2004. (X. 17.) számú határozatával elrendelte a Budapest fővárosi XIV. kerület 03. 

egyéni választókerület eredményének megsemmisítését és úgy döntött, hogy a 

választókerületben megismételteti a polgármester és egyéni képviselő választást. Az ismételt 

szavazás időpontját a 299/2014. (X. 17.) számú határozatában 2014. november 9. napjára 

tűzte ki. 

A határozat ellen az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviseletében Szigetvári Viktor  

(a továbbiakban: fellebbező) a törvényes határidőn belül fellebbezéssel fordult a Fővárosi 

Választási Bizottsághoz 

Fellebbező szerint a HVB elsőfokú határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 7. §-ába ütközik.  
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Fellebbezésének indokolásaként előadta, hogy a Ve. hivatkozott rendelkezéséből 

egyértelműen kitűnik, hogy az ismételt szavazást ugyanabban a határozatban kell kitűzni, 

mint amelyben a választási bizottság a szavazás megismételtetéséről döntött. ennek 

megfelelően az ismételt szavazás kitűzésének csak olyan határozatban van helye, amely a 

szavazás megismételtetéséről is döntött. Mivel a támadott határozat a szavazás 

megismételtetéséről szóló döntést nem tartalmaz, az a Ve. 7. §-ába ütközik. Fellebbező ezért 

kéri, hogy a támadott határozatot a Fővárosi Választási bizottság változtassa meg és az 

ismételt szavazás kitűzését mellőzze. 

Kéri továbbá a fellebbező, hogy abban az esetben, ha a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 7. 

§-ának megsértését a kifejtett indokok alapján nem látná megállapíthatónak, a HVB 

298/2014. (X. 17.) határozatával szemben külön előterjesztett fellebbezésére tekintettel 

változtassa meg a jelen fellebbezéssel támadott határozatot és mellőzze az ismételt szavazás 

kitűzését. E kérését azzal indokolja, hogy a választás eredményének megsemmisítéséről és a 

választás megismételtetéséről szóló határozat megítélése szerint jogsértő, illetve téves 

mérlegelésen alapul, így az ismételt szavazás kitűzésének sem lehet helye. 

A fellebbezés alapos. 

A Fővárosi Választási Bizottság mindenekelőtt rögzíti, hogy a 317/2014. (X. 22.) FVB számú 

határozatával megváltoztatta a HVB 300/2014. (X. 17.) számú határozatát és mellőzte a HVB 

298/2014. (X. 17.) és 299/2014. (X. 17.) számú határozatának visszavonását. Ennek 

következtében a jelen jogorvoslati eljárásban a 299/2014. (X. 17.) számú elsőfokú határozat 

ellen benyújtott fellebbezést érdemben vizsgálta. 

 

A Ve. 7. §-a szerint „Ha a választási bizottság vagy a bíróság megismételteti a szavazást, az 

erről szóló határozatában az ismételt szavazást a megismételtetett szavazás napját követő 

harminc napon belüli időpontra tűzi ki. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megítélése szerint helyes a fellebbezőnek a Ve. hivatkozott 

rendelkezésén alapuló azon következtetése, hogy a szavazás megismételtetése esetén az 

ismételt szavazást ugyanabban a határozatban kell kitűzni, amelyben a választási bizottság a 

szavazás megismételtetéséről döntött.  

 

Rögzíti továbbá a Fővárosi Választási Bizottság, hogy a 318/2014. (X. 22.) FVB számú 

határozatával megváltoztatta a HVB 298/2014. (X. 17.) számú, a Budapest XIV. kerület 03. 

számú egyéni választókerületben a polgármester és egyéni képviselő választás 

megismételtetéséről szóló határozatát és a határozat alapjául szolgáló kifogást elutasította.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság ezen döntése érinti a jelen fellebbezéssel támadott, az 

ismételt szavazás kitűzéséről szóló HVB határozatot is, tekintettel arra, hogy a szavazás 

megismételtetésének elrendelése hiányában az ismételt szavazás kitűzésére sem kerülhet sor 

jogszerűen.  

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 
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A határozat a Ve. 7. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslati lehetőségről 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 22. 

 Dr. Temesi István s.k. 
 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 


