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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

  162/2014. (IX.15) FVB számú határozatával  

K.B. által tett  a II. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

142/2014.(IX.09.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 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 bírósági 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 18-én  (csütörtök) 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. 

 

 

Indokolás 
 

K.B. a II. kerületi HVB a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet kompenzációs listájának 

nyilvántartásba vételéről szóló döntés ellen – határidőn belül, elektronikus úton – nyújtott be 

fellebbezést részben jogszabálysértésre, részben a HVB mérlegelési jogkörben hozott döntésére 

hivatkozással. Fellebbező álláspontja szerint a listán szereplő személyek bejelentése nem felelt 

meg a jogszabálynak, azonban ennek indokai nem kerültek felsorolásra. 

 

A fellebbezésben foglaltak alapján kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a listán szereplő 

személyek nyilvántartásba vételének körülményeit vizsgálja meg, és amennyiben szükséges, 

úgy a HVB határozatát változtassa meg, és az érintett jelöltek szereplését ne engedje. 

 

A fellebbezés érdemi elbírálásra nem alkalmas. 

 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. §  (2) 

bekezdése alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, 

hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 

megérkezzen a választási bizottsághoz. A fellebbezésnek ugyanezen szakasz (3) bekezdése 
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alapján a fellebbezésnek: a kérelem alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, míg a (4) bekezdés szerint a fellebbezés tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A Ve. 231. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha  

 

a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, 

d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 
A Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a fellebbezésben foglaltakat, és megállapította, 

hogy a beadvány nem tartalmazza sem a benyújtó pontos lakcímét, sem személyi azonosítóját, 

valamint fellebbező a jogorvoslati kérelemben nem jelölt meg konkrét jogszabálysértésre való 

hivatkozást, így a fellebbezés nem felel meg a Ve. 224. §-ában előírtaknak. 

 

Fentiek figyelembevételével a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas, ezért a Fővárosi 

Választási Bizottság a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint  érdemi vizsgálat 

nélkül elutasította. 

 

A határozat a Ve. 221. §, 222. §-án, 223. §-án, 224. §-án, a 228. § (1) bekezdésén, 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 2/201. (III.23.) közigazgatási 

jogegységi határozatán alapul. 

 

Budapest, 2014. szeptember 15. 

 

        Dr. Orosz Mária s.k. 

                    Fővárosi Választási Bizottság 

                 elnök-helyettes 

 
 


