
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI  

BIZOTTSÁG  

1052 Budapest Városház u.  9 -11. 

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

107/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 
 

a V. L. S., a Civil Zugló Egyesület elnöke által a Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi 

Választási Bizottság 190/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, a következő másodfokú határozatot 

hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja.   

 

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. szeptember 15-én (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) 

190/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával visszautasította a 2014. évi helyi 

önkormányzati választásra nyilvántartásba venni képviselőjelöltként Szabó Dezső Lászlót, a 

Civil Zugló Egyesület jelöltjét a Budapest XIV. kerületi 06. számú egyéni választókerületben. 

Döntését azzal a megállapítással indokolta, hogy az E2 nyomtatvány nem felel meg a törvényi 

előírásoknak, mert a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása közül az aláírás teljesen 

hiányzik.  

A HVB ugyanakkor megállapította azt is, hogy a Szabó Dezső László jelölése érdekében 

benyújtott ajánlóíveken 115 ajánlás szerepel, melyből a HVI 82 darabot talált érvényesnek.  

 

A határozat ellen V. L. S. nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

döntés megváltoztatását és Szabó Dezső László képviselő-jelöltként való nyilvántartásba 

vételét kérte. 
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Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy Civil Zugló Egyesület 2014. szeptember 8-án leadta a 

HVB-hez Szabó Dezső László ajánlóíveit. A HVB azt kifogásolta, hogy az E2-es 

nyomtatványról hiányzik a Civil Zugló Egyesület bejegyzett elnökekének aláírása. A 

választási irodában több tucatnyi okmányt kellett aláírni és bár a választási iroda vezetője és ő 

is ellenőrizte a nyomtatványt, egy aláírás a szándékuk ellenére lemaradt. Kérte, hogy a 

hiányzó aláírást tanúk jelenlétében pótolhassák. 

A fellebbezés nem alapos.  

A Ve. 124. §-a szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba 

vételre illetékes választási bizottságnál. A 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 19. §-a értelmében a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán használandónak minősül a 

rendelet 17. melléklete szerinti,  E2-es jelű egyéni jelölt bejelentésre szolgáló nyomtatvány. A 

nyomtatvány 3. oldalán meg kell adni a jelölő szervezet nevét, szervezetazonosítóját, 

képviselőjének nevét és aláírást.  

 

Bármely kötelezően megadandó adat vagy aláírás hiánya a bejelentés érvénytelenségét vonja 

maga után. Az érvénytelen bejelentés alapján pedig nincs mód a jelölt nyilvántartásba 

vételére. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rámutat, hogy a választási szerveknek a hozzájuk benyújtott 

dokumentumok alapján, azok benyújtáskori állapotának megfelelően kell eljárniuk. Az 

elmaradt aláírások pótlására a benyújtást követően, és már a jelöltállítási határidő lejárta után 

is nincs lehetőség. 

 

A Ve.  133. § (2) bekezdés szerint az a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a 

jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel 

meg. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint a HVB a törvényes feltételek hiányában 

helyesen járt el, amikor az érvénytelennek minősülő bejelentés alapján visszautasította a jelölt 

nyilvántartásba vételét. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

az elsőfokú határozatot helybenhagyta.  

  

A határozat a Ve. 119—134. §-án, 225. §-án, a 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi L. 

törvényen, 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 19. §-án és 17. mellékletén, 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. szeptember 12. 

 

 

 Dr. Temesi István s. k. 
 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 


