FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest Városház u. 9–11.
Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855

A Fővárosi Választási Bizottság a
198/2019. (IX. 23.) FVB számú határozatával
D. L. választópolgár (a továbbiakban Kifogástevő) által az Fővárosi Választási Iroda (1052
Budapest Városház utca 9-11.) jogsértő tevékenységével szemben benyújtott kifogás
tárgyában öt igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta:
A Fővárosi Választási Bizottság
- a kifogásnak részben helyt adva megállapítja, hogy a 101/2019. (IX. 5.) FVB számú
határozat Kifogástevő részére való késedelmes közlésével sor került a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 48. §-ának
megsértésre,
- ezt meghaladóan pedig 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 utca 9–11.; e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az
legkésőbb 2019. szeptember 26-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, továbbá a fellebbezésben az ügyben való
érintettséget is indokolni kell.
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Indokolás
Kifogástevő a Fővárosi Választási Bizottsághoz 2019. szeptember 20-án 15 óra 31 perckor
megérkezett e-mailje útján kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási Iroda (a továbbiakban:
FVI) tevékenysége ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 2. § c) és e) pontjaiban foglalt alapelvek, valamint a 48. § (1)
bekezdésben foglalt rendelkezés megsértése miatt.
A kifogás lényege szerint az FVI 2019. szeptember 17-én e-mail útján értesítette
Kifogástevőt a Fővárosi Választási Bizottság 2019. szeptember 5-én meghozott 101/2019.
(IX. 5.) FVB számú határozatáról.
A Ve. 48. §-a kötelezi a választási irodákat, hogy a határozatokat a meghozatal napján,
vagy az azt követő napon haladéktalanul közöljék azzal, akire a határozat jogot vagy
kötelezettséget keletkeztet vagy származtat, azonban az FVI ezen kötelezettség ellenére
csak 12 nap elteltével közölte a rájuk nézve hátrányos határozatot. Emiatt az összes
jogorvoslati lehetőségtől elestek, mivel a Ve. a határozat meghozatalától számítja a
jogorvoslati határidőket.
A megküldött 101/2019. (IX. 5.) FVB határozat helyt adott az Egyesületük rövidített
nevével kapcsolatos kifogásnak. A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület 2019. augusztus
9-én a fővárosi választási szervekhez fordult nyilvántartásba vételi szándékával. A Ve. 134.
§-a alapján az Egyesület ekkor kérte rövidített elnevezésének („FLE”) egy, az elnevezésével
szoros kapcsolatban álló toldattal — „Lokálpatrióták–FLE”-ként — való feltüntetését a
szavazólapon. A Fővárosi Választási Bizottság 2019. augusztus 13-án változtatás nélkül,
egyhangú szavazással az 57/2019. (VIII. 13.) FVB számú határozattal a nyilvántartásba
vételre irányuló kérelmet jóváhagyta. A Ve. 135. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartásba
vett jelölő szervezetek listáját a Nemzeti Választási Iroda (továbbiakban: NVI) vezeti. Az
NVI honapján szintén szerepel a nyilvántartásba vett rövidített elnevezésünk. A rövidített
elnevezés szavazólapokon történő használatáról a bejelentésre alkalmazandó ún. „P3”-as
nyomtatvány (2)-es pontjában az „IGEN” rubrika kitöltésével kifejezetten nyilatkozott a
Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület, amit az FVB egyhangú döntéssel változtatás nélkül
jóváhagyott.
Mindezek alapján Kifogástevő kérte a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a kifogásnak
adjon helyt, és a Ve. 218. § (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva a
jogszabálysértés tényét állapítsa meg és a jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el.
Kérte továbbá annak megállapítását is, hogy az 101/2019. (IX. 5.) FVB határozat
jogszabálysértő, ugyanis egyértelműnek látja, hogy az annak alapjául szolgáló kifogás a Ve.
209. § (1) bekezdése, illetve a Ve. 10 §-a alapján elkésett, hiszen az a Fővárosi Választási
Bizottság — a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület nyilvántartásba vételéről szóló —
57/2019. (VIII. 13.) FVB jogerős határozata ellen irányult, amely ellen 2019. augusztus
16-áig volt jogorvoslati lehetőség.
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A kifogásban foglaltak alátámasztására Kifogástevő bizonyítékként képernyőfotókat csatolt
a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 16-i honlapjáról, a Nemzeti Választási Iroda
2019. szeptember 18-i honlapjáról, valamint a késedelmes rövid úton történő értesítésről.

A kifogás részben megalapozott.
A Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 43. § (1) bekezdése alapján a rendelkezésre álló
bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg.
A Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesülete 2019. augusztus 09. napján nyújtotta be a
20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 17. §-a által a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán használandó, a rendelet 7. mellélete szerinti P3-as számú, a
„Jelölő szervezet bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán” című nyomtatványt kitöltve.
A nyomtatvány jelölő szervezet adatai részének (2) pontjára, amelyben a jelölő szervezet
rövidített nevét kell közölni, a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesülete a következő adatot
adta meg: „Lokálpatrióták–FLE”. A (2) ponthoz kitöltési utasításként a következő
rendelkezés található a nyomtatványon: „bírósági nyilvántartásban szereplő rövidített név,
ennek hiányában egyéb, más jelölő szervezet nyilvántartásba vett rövidített nevétől
különböző rövidített név”.
A Fővárosi Választási Bizottság az 57/2019. (VIII. 13.) FVB határozatával a Ferencvárosi
Lokálpatrióták Egyesületét mint jelölő szervezetet a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi általános választásán nyilvántartásba vette. A rövidített név
tekintetében a határozat nem tartalmazott rendelkezést.
A jelölő szervezetek nyilvántartásába a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesülete
„Lokálpatrióták–FLE” rövidített névvel került berögzítésre.
Egy 2019. szeptember 9-én benyújtott kifogás alapján a Fővárosi Választási Bizottság a
101/2019. (IX. 05.) FVB határozatával megállapította, hogy a „Lokálpatrióták–FLE”
rövidített névvel való nyilvántartásba vétellel sor került a Ve. 134. §-ának megsértésére.
A Ve. 134. §-a szerint ugyanis 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 Ferencvárosi
Lokálpatrióták Egyesülete rövidített neve a bírósági nyilvántartás adatai szerint csak „FLE”,
és nem pedig a bejelentés szerinti „Lokálpatrióták–FLE”.
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A 101/2019. (IX. 05.) FVB határozat e-mail útján megküldésre került — meghozatala
napján — a kifogás benyújtója részére, majd 2019. szeptember 17-én Kifogástevő részére.
A 101/2019. (IX. 05.) FVB határozat 2019. szeptember 5-én nyilvánosságra hozatalra került
a www.budapest.hu internetes portál (Budapest Portál) választási rovatában.
A Ve. 48. §-a szerint a határozatot — ha jelen van, vagy ha telefaxszáma vagy elektronikus
levélcíme rendelkezésre áll — a meghozatala napján haladéktalanul, ha ez nem lehetséges,
a meghozatalát követő napon haladéktalanul, rövid úton kell közölni a kérelmezővel,
valamint azzal, akire a határozat jogot vagy kötelezettséget keletkeztet vagy származtat.
A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 101/2019. (IX. 05.) FVB határozat
rövidített nevével kapcsolatban egyértelműen érinti Kifogástevő jogait, ezért a határozatot
vele legkésőbb 2019. szeptember 6-án közölni kellett volna.
A Fővárosi Választási Bizottság ebből következően megállapítja, hogy a késedelmes
közléssel való mulasztással sor került a Ve. 48. §-ának megsértésre.
A Fővárosi Választási Bizottság vizsgálta Kifogástevő igényét a választási alapelvek
megsértésének megállapítása, valamint a további jogsértéstől való eltiltás vonatkozásában
is. A Fővárosi Választási Bizottság rámutat, hogy a 101/2019. (IX. 05.) FVB határozat
késedelmes közlése több alkalommal már nem történhet meg, mert azt másoknak már nem
kell eljuttatni. Másrészt általánosságban kimondja, hogy a határozatok késedelmes
közlésére más esetekben nem került sor. Ezen körülmények miatt a Fővárosi Választási
Bizottság a további jogsértéstől való eltiltás kimondását [Ve. 218. § (2) bekezdés b) pont],
valamint az Ve. 2. § c) és e) pontjaiban foglalt alapelvek megsértésének megállapítását
indokolatlannak tartja.
A Fővárosi Választási Bizottság végezetül kimondja azt is, hogy nem teljesítheti
Kifogástevő annak megállapítására vonatkozó kérelmét, miszerint a 101/2019. (IX. 05.)
FVB határozat jogsértő. A Fővárosi Választási Bizottság saját döntéseihez ugyanis kötve
van, döntéseit csak a Nemzeti Választási Bizottság vagy bíróság jogosult felülvizsgálni és
annak jogszerűségéről határozatot hozni.

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.
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A határozat a Ve. 43. § (1) és (5) bekezdésén, a Ve. 48. (1) bekezdésén, a Ve. 218. § (1)
bekezdésén, a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontján, 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 23.

Dr. Temesi István s.k.
Fővárosi Választási Bizottság
elnök
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