
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 
1052 Budapest Városház u. 9-11. 

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

189/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 
 

az E.P.  által a Budapest Főváros XIV. Kerületi Helyi Választási Bizottság 176/2014. (IX. 09.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, hat igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő határozatot:  

 

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-án (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.  

 

I n d o k o l á s 
 

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

a 176/2014. (IX. 08.) számú elsőfokú határozatával visszautasította az Európai Uniós Ruszin 

Integrációért Közhasznú Egyesület, mint jelölő szervezet által képviselő-jelöltként indítani kívánt 

E.P. nyilvántartásba vételét. 

 

A határozat indokolása szerint a HVB a jelölt dokumentumainak vizsgálata során észlelte, hogy a 

jelöltként indítani kívánt választópolgár neve és aláírása több dokumentumon is szerepel (E3-as és 

az A6-os nyomtatvány, a személyi okmányok másolata). A HVB megítélése szerint az E3-as 

nyomtatványon szereplő aláírás szemmel láthatóan eltér a többi dokumentumon található 

aláírástól, különösen a személyi igazolvány másolatán lévő aláírástól. 

 

Az elsőfokú határozat ellen E.P. (a továbbiakban: beadványozó) fellebbezéssel élt. 

 

Fellebbezésében a HVB határozatának hatályon kívül helyezését kérte és indítványozta a 

jelöltként való nyilvántartásba vételét. Kijelentette, hogy valamennyi nyomtatványon az ő aláírása 

szerepel, amelyek az aláírás körülményei miatt térnek el egymástól. 
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A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 10. § (1) bekezdést 

úgy rendelkezik, hogy az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. 

 

Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.  

 

A Ve. 228. § (1) bekezdése kimondja, hogy a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult 

választási bizottság legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt. 

 

A Ve. 231. § (1) szerint 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 a rendelkezésére álló dokumentumok alapján megállapította, 

hogy a beadványozó a jogorvoslatra nyitva álló törvényes határidőn túl, 2014. szeptember  

15-én nyújtotta be fellebbezését a Helyi Választási Irodához, tehát a fellebbezés elkésett. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A Ve. 228.§-án, 231.§-án,  307/P. § (2) bekezdés c) 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 és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.  

 

Budapest, 2014. szeptember 15.  

 

 

 

Dr. Temesi István s.k. 
Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 


