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A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

101/2019. (IX. 05.) FVB számú határozatával 

 

a dr. Cs. L. A. (a továbbiakban Kifogástevő) által a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos kifogása ügyében három igen szavazattal, egyhangúlag, 

a következő határozatot hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 134. § sérelmét.  

A kifogást egyebekben 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. szeptember 08-

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. szeptember 4-én „Kifogás” tárgyú jogorvoslati kérelmet nyújtott be a 

Budapest VII. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB). A beadványt a 

HVB a Fővárosi Választási Bizottság 57/2019. (VIII. 13.) FVB számú határozat elleni 

jogorvoslati kérelemnek minősítette és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(a továbbiakban: Ve.) 213. § (1) bekezdése alapján áttette. 

 

Kifogástevő előadta, hogy kifogással kíván élni a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület 

megjelölése, rövidített neve miatt, tekintettel arra, hogy a „birosag.hu/civil szervezetek 

névjegyzéke” honlapon – mint a 2011. évi CLXXXI. törvény 86. § (1) bekezdése szerint 

közhiteles nyilvántartásban – szereplő egyesület hivatalos rövidített neve FLE. 
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A „valasztas.hu” honlapon szereplő, ezen jelölő szervezet által állított VII. kerületi jelöltek 

esetében azonban a jelölő szervezet neveként – vélelmezhetően a rövidített – 

LOKÁLPATRIÓTÁK-FLE van megadva. 

Mivel a Ve. 134. § szerint a jelölő szervezet a civil szervezeti nyilvántartásban szereplő 

rövidített nevét használhatja csak, s kizárólag ennek hiányában jogosult más rövidített nevet a 

bejelentéskor megjelölni, így a jelenleg használt rövidített név alkalmazása jogsértő. Ez sérti a 

választások tisztaságát, az esélyegyenlőséget, és nem minősül jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlásnak. 

 

A kifogás alapos. 

 

A Ve. 134. § szerint a jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában 

szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet bejelentésekor megjelölt egyéb 

rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett 

nevével vagy rövidített nevével. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet nyilvántartásba vételekor 

megadott rövid neve valóban eltér a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában rögzített rövid 

névtől s ez valóban sérti a Ve. 134. § rendelkezését. 

 

Rögzíti ugyanakkor a Fővárosi Választási Bizottság, hogy a tételes jogsértés megállapításával 

együtt az alapelvi jogsérelem megállapításának nincsen helye. 

 

A határozat a Ve. 134. §-án a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. 

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

 

 

Budapest, 2019. szeptember 5.  

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 


