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A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

41/2019. (V. 30.) FVB számú határozatával 

 

a M. T. (a továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogás tárgyában 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő döntést hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást 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. június 2-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 

 

Kifogástevő 2019. május 26-án 12.45 órakor elektronikus levélben megkereste a Fővárosi 

Választási Irodát, amelyben tartalmilag arról érdeklődött, miért nem tudott szavazni, és miért 

nem találták a szavazóköri névjegyzékben. A Fővárosi Választási Iroda Választási Információs 

szolgálata 2019. május 26-án 14.59 órakor elküldött levelében tájékoztatta a Kifogástevőt a 

teendőkről, ez ellen a tájékoztatás ellen 2019. május 28-án 8.47 órakor elektronikus úton 

kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz. A Kifogástevő előadja, hogy magyar 

állampolgárként negatív választ kapott szavazati jogával kapcsolatban, annak ellenére, hogy 

nem volt büntetett előéletű. Kifejti, hogy sértve érzi magát, hogy az utolsó két szavazáskor nem 

kapott szavazati lehetőséget, mivel a Kifogástevő magyar-svéd kettős állampolgár így élni 

kívánt volna ezen jogával. 

 

A Kifogástevő a jogsértés bizonyítékaként mellékletet nem csatolt elektronikus leveléhez. 

 

A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

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

alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. 
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 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.” 

A Ve. 212. § (2) bekezdése szerint „A kifogásnak tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértés megjelölését, 

b) a jogszabálysértés bizonyítékait, 

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét, 

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 

személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet 

vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.” 

A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem 

tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat. 

A Ve. 218. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló 

adatok alapján dönt. 

A Ve. 208. §-a szerint 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 Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a 

jogszabálysértés megjelölését és a jogszabálysértés bizonyítékait, ezért az érdemi vizsgálatra 

nem alkalmas. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Központi névjegyzék és az NVI tájékoztatása alapján 

megállapítja, hogy a Kifogástevő külföldön élő magyar állampolgárként van nyilvántartva, 

Magyarországon csak tartózkodási helyet létesített, állandó lakóhelye azonban, egy másik 

Európai Uniós tagállamban volt így szavazati jogával csak az adott Európai Uniós államban 

élhetett az EP választások során. Ennek megfelelőn a kifogástevő nem szerepelhetett sem a 

választóköri névjegyzékben, sem a levélben szavazók névjegyzékén. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 

 

A határozat a Ve. 43. § (1) bekezdésén, 212. § (2) bekezdésén a) és b) pontján, 215. § c) pontján, 

218. § (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 30.  

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 


