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A Fővárosi Választási Bizottság a  

36/2017. (IX. 22.) FVB számú határozatával 

a Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottságnál kezdeményezett helyi 

népszavazás tárgyában, kettő igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta.  

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Budapest Főváros IX. kerületi 

Helyi Választási Bizottság megsértette a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 

CCXXXVIII. törvény 41. § (1) bekezdését. 

A Fővárosi Választási Bizottság a Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási 

Bizottságot az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja. 

A határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett 

fellebbezést 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 2017. 

szeptember 25-én (hétfő) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 

értesítési címét, 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, valamint választása szerint 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

I n d o k o l á s 

Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője jelezte a 

Fővárosi Választási Irodának, hogy a 2017. augusztus 21-én helyi népszavazási kezdeményezés 

került benyújtásra a HVI-nél. A HVI által megküldött iratokból megállapítható, hogy a Helyi 

Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) ülését a kezdeményezés elbírálása érdekében 

2017. szeptember 19-re hívták össze. Időközben azonban kiderült, hogy a HVB egyik tagjának 

a kerületben lévő lakcíme megszűnt s 2015. május 28. napjától másik településen létesített 

lakcímet, ezért a megbízatásának a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
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továbbiakban: Ve.) 17. §-ban foglalt feltételei megszűntek. A HVB egy másik tagja pedig tartós 

akadályoztatás miatt nem tudott az ülésen megjelenni, így a HVB határozatképtelenné vált. 

 

A határozatképtelenség okán a HVB nem tudta meghozni sem az elköltözött tag 

megbízatásának megszűnéséről szóló, a Ve. 34. § (2) bekezdése szerinti határozatot, sem a helyi 

népszavazási kezdeményezés elbírálásáról szóló határozatot. 

A Ve. 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 26. §-ban, a 28. §-ban, a 35. § (3) bekezdésében és 

a 171. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével szavazatszámláló bizottságnak és a helyi 

választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár lehet tagja. 

A Ve. 34. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság tagjának megbízatása a 33. §-ban 

foglaltakon túl megszűnik:  

a) ha a megbízatás 17. §-ban foglalt feltételei megszűntek, 

b) a 18. § szerinti összeférhetetlenség esetén, 

c) lemondással, 

d) ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonja, 

e) ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a 

megbízásra jogosító jelölt vagy lista kiesik, 

f) a tag halálával. 

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a választási bizottsági tag megbízatásának az (1) bekezdés 

szerinti megszűnését a választási bizottság határozattal állapítja meg. 

A Ve. 242. § (1) bekezdése szerint ha a választási szerv eljárási kötelességének határidőn belül 

nem tesz eleget, a felettes választási szerv az erre irányuló kifogás megérkezésétől vagy a 

hivatalos tudomásszerzéstől számított három napon belül megállapítja a jogszabálysértés 

tényét, és  

a) a mulasztó választási szervet az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja vagy 

b) meghozza az elmulasztott döntést. 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 41. § 

(1) bekezdésének első mondata szerint a helyi választási bizottság a kérdés hitelesítéséről vagy 

annak megtagadásáról a benyújtásától számított harminc napon belül dönt. 

A Fővárosi Választási Bizottság a HVB határozatképességének helyreállítása érdekében a Ve. 

242. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 35/2017. (IX. 22.) FVB számú határozatával meghozta 

a Ve. 34. § (2) bekezdése szerinti döntést, melyben megállapította a megbízatás megszűnését. 

Így a határozat jogerőre emelkedése után a Ve. 35. § (1) bekezdése alapján a kerületből 

elköltözött tag helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő 

póttag léphet. 
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A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a HVB a népszavazási kérdés elbírálására 

vonatkozó kötelezettségét megszegte, ezért a Fővárosi Választási Bizottság a határozatképesség 

helyreállítását követően a HVB-t az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja. 

A határozat a Ve. 242. § (1) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 41. § (1) bekezdésén, a jogorvoslati 

lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1) – (4) 

bekezdésén, valamint 225. §-án alapul. 

 

Budapest, 2017. szeptember 22. 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 


