
 

 

 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI  

BIZOTTSÁG  

1052 Budapest Városház u. 9 -11.  

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

122/2014. (IX. 12.) FVB  számú  határozatával 
 

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

Választási Bizottság 187/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában, négy igen szavazattal, egy nem szavazat ellenében, a következő 

másodfokú határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot megváltoztatja és a 2014. 

október 12-re kitűzött helyi önkormányzati választásra a Budapest XIV. kerület 07. 

számú egyéni választókerületében egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi 

Balogh Judit Anikót, mint a Civil Zugló Egyesület jelölő szervezet jelöltjét.   

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) 

187/2014. (IX. 09.) számú elsőfokú határozatával visszautasította a 2014. évi helyi 

önkormányzati választásra nyilvántartásba venni képviselőjelöltként Balogh Judit Anikót, a 

Civil Zugló Egyesület jelöltjét a Budapest XIV. kerületi 07. számú egyéni választókerületben. 

Döntését azzal indokolta, hogy a bejelentéssel kapcsolatos dokumentumok átvizsgálása során 

észlelte, hogy V. L. S. neve és aláírása több dokumentumon is szerepel (E2 nyomtatvány és a 

személyi okmányainak a másolatain szereplő aláírás, aláírásgyűjtő íven aláírás gyűjtő 

polgárként).  Ezen három dokumentum közül az E2 nyomtatványon szereplő jelölő szervezet 

képviseletében eljáró személy aláírása szemmel láthatólag eltér a fent felsorolt többi 

dokumentumtól, különösen a személyi igazolványon szereplő aláírástól.  
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A HVB ugyanakkor megállapította azt is, hogy a Balogh Judit Anikó jelölése érdekében 

benyújtott ajánlóíveken 99 ajánlás szerepel, melyből a HVI 89 darabot talált érvényesnek.  

 

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

döntés megváltoztatását és Balogh Judit Anikó képviselő-jelöltként való nyilvántartásba 

vételét kérte. 

 

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

HVB-hez Balogh Judit Anikó ajánlóíveit. A HVB azt kifogásolta, hogy az általa a Civil Zugló 

Egyesület bejegyzett elnökeként aláírt E2-es nyomtatványon található aláírása eltér a személyi 

igazolványában található aláírástól. Fellebbező ezt vitatja, de ennek ellenére külön íven 

megszövegezett — két tanú aláírásával ellátott — nyilatkozatot csatolt, amely szerint az E2-es 

nyomtatványon szereplő aláírás tőle származik.   

Megjegyezte, hogy az E2-es nyomtatványokat saját maga adta le, a választás irodában az ott 

dolgozók előtt töltötte ki, és a saját aláírása hamisítására semmiféle ésszerű ok nem lett volna. 

  

A fellebbezés alapos.  

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a benyújtott ajánlóíveken 89 érvényes 

ajánlás található, és a Budapest XIV. kerületi 07. számú egyéni választókerületben a 

nyilvántartásba vételhez 67 érvényes ajánlás szükséges.  

 

A Ve. 225. §-a szerint a fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók, amelyeket a 

Fővárosi Választási Bizottság értékelni köteles. 

 

A fellebbezéshez csatolt, a tanúk előtt tett nyilatkozat, amely szerint V. L. S. az aggályosnak 

tartott aláírást sajátjának ismeri el, olyan új dokumentum, amelyet a HVB nem vizsgálhatott 

meg és döntése meghozatala során nem vehetett figyelembe. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint a HVB által az aláírások kapcsán felvetett 

kételyeket a nyilatkozat eloszlatja, ezért az E2-es nyomtatvány kitöltését megfelelőnek találta.  

 

A Ve.  132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon — nyilvántartásba vesz. 

 

Balogh Judit Anikó egyéni képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele kapcsán más 

akadályt sem a Fővárosi Választási Bizottság, sem a HVB nem észlelt.  

 

 

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

az elsőfokú határozatot megváltoztatta és rendelkezett Balogh Judit Anikónak, mint a Lehet 

Más a Politika jelöltjének a Budapest XIV. kerületi 15. számú egyéni választókerületben való 

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

törvényen, 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 
 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 


