
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 
1052 Budapest Városház u. 9-11. 

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

11/2015. (VI. 11.) FVB számú határozatával 
 

a N. M. által a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Helyi Választási Bizottsága 1/2015. (VI. 

05.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, kettő 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 2015. június 14-án (vasárnap) 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 

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a 

fellebbezéssel támadott határozatában az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Párbeszéd 

Magyarországért Párt, a Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció jelölő szervezetek közös 

kompenzációs listájáról mandátumot szerzett dr. Kiss Róbert önkormányzati képviselő halála miatt 

megüresedett mandátumot a listán eredetileg is szereplő, a felsorolt jelölő szervezetek által közösen 

megjelölt Nyíri Gábor részére adta ki. 

 

N. M. a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidőben beadott fellebbezésében arra 

hivatkozott, hogy a négy párt által javasolt képviselő nem vett részt a HVB ülésén és írásban sem 

nyilatkozott arról, hogy elfogadja a tisztséget, így nem lehet tudni, hogy akar-e képviselő lenni. 

Beadványában rögzítette továbbá, hogy azt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényre 

hivatkozással (továbbiakban: Ve.) nyújtja be. 

 

A fellebbezés érdemi elbírálásra alkalmatlan. 

 

A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint a fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet 

benyújtani 

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve 

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. 

 

A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek 

tartalmaznia kell 

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 
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b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - 

postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar 

állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet 

esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet 

érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

A választási eljárás során benyújtott jogorvoslati kérelmeket elbíráló szervek töretlen gyakorlata 

szerint konkrétan meg kell jelölni azt a jogszabályhelyet, melynek sérelmét a beadványozó 

vélelmezi. Ennek hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lehet csak helye. 

 

Minderre tekintettel a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 223.§ (2) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 228. §-án, a 231. § (1) 

bekezdésén, a 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, 2015. június 11.  

 

 

Dr. Orosz Mária s. k. 
Fővárosi Választási Bizottság 

elnökhelyettes 


