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FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI  

BIZOTTSÁG  

1052 Budapest Városház u. 9 -11.  

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

277/2019. (X. 17.) FVB számú határozatával 
 

a Kövesdi Szilvia (lakcím: 1156 Budapest, Páskomliget u. 48. 10/41.; személyi azonosító: 2 

811006-5975, a továbbiakban: Fellebbező) által a Budapest Főváros XV. kerület Helyi 

Választási Bizottság 202/2019. (X. 14.) számú határozatával szemben 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 

felülvizsgálati kérelmet 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 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 XV. kerület Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a 

202/2019. (X. 14.) számú elsőfokú határozatával megállapította Budapest Főváros XV. kerület 

települési örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét. 

 

A HVB elsőfokú, eredményt megállapító határozata ellen a Fellebbező 2019. október 16-án, a 

törvényes határidőn belül, fellebbezéssel fordult a Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

 

Előadja, hogy a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választáson az Örmény Kulturális és 

Információs Központ Egyesület jelöltjeként indult.  

 

Fellebbezésében hivatkozik a választási bizottság megállapítására, hogy a helyi szavazáson az 

bélyegző lenyomat nélküli 2 db érvénytelen szavazólap miatt önhibájukon kívül két 

szavazópolgár nem tudta leadni a szavazatát. 
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Ezek az elveszett szavaztok és szavazólapok a kis szavazat különbségek miatt a helyi örmény 

nemzetiségi szavazás végeredményét érdemben befolyásolták és el is döntötték. Tovább 

nagyban befolyásolták az országos, illetve a fővárosi listás eredményeket. 

 

A bélyegző lenyomat szavazólapon történő elhelyezése nem a választópolgár kötelessége, nem 

az ő mulasztása és nem a figyelmetlensége miatt maradt el a pecsételés, valamint az összefogott 

és egyben odaadott papírok miatt a sokszor halvány bélyegzőlenyomat hiányát észrevenni sem 

minden esetben lehetett. 

 

A fent leírtak miatt Fellebbező kéri a bélyegző lenyomat nélküli szavazólapok szavazatinak  

újraszámolását és a választási eredményben történő beszámítását. Amennyiben a leírtak 

teljesítése akadályba ütközik, abban az esetben kéri a területen a választás újbóli kiírását. 

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.  

A Ve. 43. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a rendelkezésére bocsátott bizonyítékok 

alapján tisztázta a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. 

A Ve. 224. § (3) bekezdése alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a 223. § (3) bekezdése 

szerinti alapját. 

A Ve. 241. § (2) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító 

döntése ellen 

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő 

voltára, vagy 

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó 

szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. 

 

A Ve. 223.§ (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy fellebbezést és bírósági felülvizsgálati 

kérelmet lehet benyújtani 

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve 

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen. 

 

A Ve. 231. § (1) bekezdése 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 az iratanyag áttanulmányozása után megállapítja, hogy a 

Fellebbező a jogorvoslati kérelmében konkrétan nem jelölt meg jogszabálysértést, valamint 

konkrét bizonyíték és jogi okfejtés nélkül indítványozta a szavazatok újraszámlálását és új 

szavazás elrendelését.  

Fentiekre tekintettel a fellebbezés nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt 

követelménynek, így érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 
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Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 

 

A határozat a Ve. 43. § (1) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén,  231. § 

(1) bekezdés d) pontján, 241. § (2) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-ának (1) - (4) bekezdésén, 225. §-án, az illetékekről 

szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) 

pontján alapul. 

 

 

Budapest, 2019. október 17. 

 

 

 Dr. Temesi István s.k. 
 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 

 

 


