
 

FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 
BIZOTTSÁG 

1052 Budapest Városház u. 9-11. 
Telefon: 327-1644 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

42/2019. (V. 30.) FVB számú határozatával 

 

a P. Á. B. (a továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogás tárgyában hat igen szavazattal, 

egy nem szavazattal, 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. 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 

 

A Kifogástevő 2019. május 28-án panaszt jelentett be a Budapest Főváros VI. kerületi Helyi 

Választási Irodánál (a továbbiakban: HVI) meg nem érkezett mozgóurna miatt. 

A Kifogástevő előadta, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 103. §-a szerint mozgóurnát igényelt az európai parlamenti képviselők 

választásán, amely kérelemnek a HVI a IX/791/92/2019 ügyiratszámú döntésével helyt adott.  

A választás napján azonban a mozgóurna a Kifogástevő által megadott címre nem került 

kiszállításra, így a szavazat leadására nem volt módja. A Kifogástevő utalt arra, hogy miután a 

mozgóurna iránti kérelmének a HVI helyt adott, így a szavazóköri névjegyzékből törölték, ezért 

a szavazóhelyiségben nem tudott volna szavazni.  

A Kifogástevő hivatkozik arra, hogy mindezek következtében nem tudta gyakorolni az 

Alaptörvény XXIII. cikkében és a 2003. évi CXIII. törvény 4. §-ában garantált aktív 

választójogát az európai parlamenti képviselők választásán, tehát a HVI a mulasztásával 

megsértette az irányadó jogszabályokat és az alapvető demokratikus jogától is megfosztotta. 
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A Kifogástevő mindezek alapján kéri, hogy a HVI vizsgálja ki a mulasztást és annak okáról 

adjon tájékoztatást. Kéri továbbá, hogy a jövőben gondoskodjanak arról, hogy a mozgóurna 

mindenkihez eljusson, aki ezúton kíván élni a választáshoz való jogával. 

 

A kifogás nem alapos. 

 

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

alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. 

 

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 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. 210. § (1) bekezdése szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás 

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

iroda működik. 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint ha a választáson az (1) bekezdés szerinti választási 

bizottság nem működik, a kifogást az a választási bizottság bírálja el, amely mellett a választási 

iroda felettes választási irodája működik. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság utal arra, hogy a Kifogástevő a beadványát „panasz” 

megjelöléssel nyújtotta be, a kérelem azonban megfelel a Ve.-ben a kifogással kapcsolatban 

előírt formai és tartalmi követelményeknek, ezért azt kifogásként bírálta el. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy a 

Kifogástevő a kifogást nem az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

választási bizottsághoz, hanem a HVI-hez nyújtotta be. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasította. 
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A határozat a Ve. 43. § (1) bekezdésén, 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. §-án, 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 

 


