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1052 Budapest Városház u. 9-11. 
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A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

30/2019. (V. 27.) FVB számú határozatával 

 

a Magyar Szocialista Párt (a továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogás tárgyában hat 

igen szavazattal, egyhangúlag, a következő döntést hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást 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. május 30-án 

(csütörtök) 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 

 

Kifogástevő 2019. május 23-án 15.01 órakor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti 

Választási Bizottsághoz, mivel álláspontja szerint a Fővárosi Választási Bizottság  

(a továbbiakban: Bizottság) és a Fővárosi Választási Iroda megsértette és folyamatosan 

megsérti (ld. Ve. 209. § (2) bekezdése) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás alapelvét. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság elnöke a kifogás azon részért, amelyben Kifogástevő a 

Fővárosi Választási Iroda tevékenységét sérelmezi, a Ve. 210. § (1) bekezdése értelmében 

május 24-én áttette a Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

 

Kifogástevő előadta, hogy a Ve. 221. § (2) bekezdése értelmében „Nincs helye fellebbezésnek 

a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, 

valamint a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen.”; ezért jelen kifogás útján kívánja 

elérni a jogsértő állapot megszüntetését. 
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Megjegyzi, hogy a Ve. 42. §-a csak a Nemzeti Választási Bizottság részére biztosította a jogot, 

hogy Ügyrendet állapítson meg magának, melynek 4. § (3) bekezdése is ellentétes a Fővárosi 

Választási Bizottság Működési szabályzatának 11. pontjával.  

Kifejti a Kifogástevő, hogy a Bizottság működési szabályait a 2014. évi szeptember 1. napján 

kelt jegyzőkönyvébe foglalt 8/2014.09.01/Jkv. határozatában rögzítette. Működésének 

szabályai között a 11. pontban kimondja, hogy „Az FVB elé kerülő ügyekben a döntés-

előkészítő feladatokat az FVI látja el. A Bizottság létszámának megfelelő példányban 

összeállítja a napirendi pontokhoz kapcsolódó - rendelkezésre álló - iratokat és azokat 

legkésőbb az ülés kezdete előtt 30 perccel a tagok rendelkezésére bocsájtja”. 

  

Kifogástevő véleménye szerint a Bizottság döntése és a Fővárosi Választási Iroda gyakorlata 

jelentősen megnehezíti, egyenesen ellehetetleníti a saját választott és megbízott tagjai számára 

a törvényben foglalt jogaik gyakorlását és feladatuk teljesítését egyaránt. Egy ülés iratainak 30 

perc leforgása alatt történő áttekintése, az abban foglaltak mérlegelése és megalapozott döntés 

megalkotása teljes mértékben lehetetlen. 

  

Kifogástevő utal a Bizottságnak a határozat megalkotásától számított 11. napot követően, azaz 

2014. szeptember 12. napján megtartott ülésére, amelynek jegyzőkönyve 76 napirendi pontot, 

köztük 66 fellebbezés elbírálását tartalmazta. Ekkora ügyszám esetén a felkészülésre biztosított 

30 perc már az Alaptörvény 28. cikkében foglalt józan ész követelményének is ellentmond és 

nyilvánvalóan lehetetlen feladatot ró a Bizottság tagjaira. 

  

Kifogásához bizonyítékként csatolta a hivatkozott 8/2014.09.01/Jkv. döntést, valamint a 

Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember 12. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvét. 

 

Kifogástevő arra kéri a választási bizottságot, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontjai 

szerint a jogsértés tényét állapítsa meg, tiltsa el a jogsértő Fővárosi Választási Bizottságot és a 

Fővárosi Választási Irodát a további jogsértéstől.  

 

A kifogás nem alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a kifogásnak kizárólag a Nemzeti Választási 

Bizottság által áttett, a Fővárosi Választási Iroda tevékenységét érintő részét vizsgálta és 

döntését ennek megfelelően hozta meg. 

 

A Ve. 208. §-a úgy rendelkezik, hogy „Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a 

választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: 

jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő 

szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet nyújthat be.”   

A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint „A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 

sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás 

elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.” 
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Ugyanezen szakasz (2) bekezdése kimondja, hogy „Folyamatosan fennálló tevékenység 

esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet 

nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, 

hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.” 

 

A Ve. 210. § (1) bekezdése szerint „A választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás 

elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási 

iroda működik.” 

 

A Ve. 75. § (1) bekezdés c) pontja szerint a választási irodák ellátják a választási bizottságok 

titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket, 

továbbá d) pontja szerint biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás 

lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy – mint ahogy arra a Kifogástevő is 

hivatkozik –  a 8/2014.09.01/Jkv. határozatának 11. pontja szerint a Fővárosi Választási Iroda 

a rendelkezésre álló iratokat legkésőbb az ülés kezdete előtt 30 perccel a tagok rendelkezésére 

bocsájtja. Ez a döntés tehát azt a legkésőbbi időpontot rögzíti, ameddig az Irodának 

mindenképpen biztosítania kell a bizottsági tagok számára a soron következő ülés tervezett 

napirendjén szereplő ügyek már rendelkezésre álló dokumentumainak tanulmányozását. Ez azt 

jelenti, hogy amennyiben a Fővárosi Választási Bizottság tagjai már korábban meg kívánják 

tekinteni az aznapi ülésen tárgyalandó ügyek iratait, annak lehetőségét a Fővárosi Választási 

Iroda biztosítja számukra. 

 

Megjegyzi a Fővárosi Választási Bizottság, hogy az FVB üléseire beterjesztésre kerülő 

kifogások folyamatosan, előre nem meghatározható időpontban érkeznek, így előfordulhat, 

hogy az egyébként már meghirdetett bizottsági ülésre csak az ülés kezdete előtt fél órával vagy 

még később érkezik meg a kifogás. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Fővárosi Választási 

Iroda nem sértette meg a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt választási alapelvet, ezért a 

kifogást elutasította. 

 

A határozat a Ve. 75. § (1) bekezdés c)-d) pontján, 209. § (1)-(2) bekezdésén, 210. § (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, 2019. május 27.  

 

 

 

Dr. Temesi István s.k 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 


