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A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

264/2019. (X. 17.) FVB számú határozatával 

 

Nagy Károly (a továbbiakban: Fellebbező) Budapest XVIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság 

(továbbiakban: HVB) október 11-én kelt 185/2019. (X.11.) számú határozatával szemben 

benyújtott fellebbezés tárgyában hat igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot 

hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül 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., e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. október 20-án 

(vasárnap) 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 

 

Fellebbező 2019. október 14-én 16 óra 02 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a 

HVB október 11-én kelt 185/2019. (X.11.) határozata ellen. E határozat alapjául magánszemély 

Kifogástevő által 2019. október 10-én a HVB-hez benyújtott kifogása szolgált. 

A Kifogástevő mint a 3. számú települési egyéni választókörzet FIDESZ-KDNP 

jelölőszervezetek egyéni képviselőjelöltje arról szerezett tudomást, hogy az egyéni 

választókörzet területén a Thököly út és az Üllői út kereszteződéséhez közeli területen 2019. 

október 08. napján 16:40 körüli időben a jelölő szervezetének polgármester-jelöltje, Ughy 

Attila népszerűsítése érdekében kihelyezett óriásplakátot 3 ember megrongálta, mivel arra 

ráragasztott és ezzel a szándékolt népszerűsítéstől eltérő jelentéstartalmat helyezett el rajta. 

A helyszínen jelen lévő tanúk egyértelműen felismerték és azonosították a létra tetején a 

felülragasztást végző Nagy Károly képviselőjelölt urat, (aki a kerületi ellenzéki összefogás 

jelöltje a 10. számú települési egyéni választókerületben), akinek két társa segédkezett a 

művelet végrehajtásában. 

A kifogás szerint Nagy Károly és „segítői" jogellenesen jártak el, hiszen magatartásuk sértette 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2.§ (1) bekezdés 

e) pontjában rögzített jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, valamint a Ve. 144.§ 

(7) bekezdését.  
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A HVB 185/2019.(X.11.) számú határozatában helyt adott a kifogásnak, Nagy Károly a 

Momentum-DK-MSZP-PM-LMP-JOBBIK-Mindenki Magyarországa Mozgalom jelölő 

szervezetek Budapest Főváros XVIII. kerület, 10. számú egyéni választókerületi képviselő 

jelöltje vonatkozásában megállapította a jogszabálysértés tényét és Nagy Károlyt eltiltotta a 

további jogsértéstől, valamint 149.000.-Ft bírság kiszabását rendelte el. 

 

A Fellebbező 2019. október 14-én 16 óra 02 perckor fellebbezést nyújtott be a HVB október 

11-én kelt 185/2019. (X.11.) számú határozatával szemben. 

A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos. 

 

A Ve. 213. § (4) bekezdése alapján: „Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidőben 

történt benyújtásának vizsgálatakor azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor az első 

választási bizottsághoz beérkezett.” 

 

A Ve. 215. § b) pontja kimondja: „A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az 

elkésett.” 

 

A 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 határidőről a kifogásra vonatkozó rendelkezések a fellebbezés és 

bírósági felülvizsgálat esetén is megfelelően irányadók. 

 

Tekintettel arra, hogy a Fellebbező a HVB 185/2019. (X.11.) számú határozatában megjelölt 

időpontot, vagyis 2019. október 14. 16 óra 00 percet túllépte, a Fővárosi Választási Bizottság 

megállapítja, hogy a fellebbezés elkésett, melyre tekintettel a Ve. 215. § b) pontja alapján 

érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 

 

A határozat a Ve. 151. § (1) bekezdésén, a 209. §-án (3) bekezdésén, a 213. § (4) bekezdésén, 

a 215. § b) pontján, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) 

bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)–(4) bekezdésén, valamint 225. §-án alapul. 

 

 

Budapest, 2019. október 17.  

 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 


