FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest Városház u. 9-11.
Telefon: 327-1644
A Fővárosi Választási Bizottság a
243/2019. (X. 14.) FVB számú határozatával
a M. I. (a továbbiakban: Kifogástevő) által a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti
Tanács, mint nemzetiségi választási jelölőszervezet bejegyzése miatt benyújtott kifogás
tárgyában 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot 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. október 17-én
(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.
Indokolás
A Kifogástevő 2019. október 11. napján 15 óra 22 perckor elektronikus úton nyújtott be kifogást
a Fővárosi Választási Bizottsághoz a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács
görög nemzetiségi szervezet jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétele miatt.
A Kifogástevő előadta, hogy a görög nemzetiségi választásokon jelölőszervezetként résztvevő
Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács (a továbbiakban: Magyar-Görög
Üzleti Tanács) egyesület nem teljesíti a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény (Nek tv.) 2. § 14. pontjában foglalt feltételeket, mivel a szervezet alapszabályában
rögzített céljai között nem szerepel a görög nemzetiség képviselete és ilyen irányú
tevékenységet nem folytatott, ezért jelölőszervezetként történő befogadása a Nek tv-t sérti.
A Kifogástevő véleménye szerint, a Magyar-Görög Üzleti Tanács képviselője hamisan
nyilatkozott arról, hogy a Magyar-Görög Üzleti Tanács megfelel a nemzetiségi szervezettel
szemben a Nek tv-ben támasztott követelményeknek.
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A Kifogástevő megítélése szerint a feltételek fennállását az illetékes választási bizottság nem
ellenőrizte vagy azokat a Kifogástevő előtt ismeretlen okból igazoltnak látta.
A fentiek alapján, a Kifogástevő álláspontja szerint, a Fővárosi Választási Bizottság eljárása
sérti a Nek tv. 2. § 14. pontjában, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 307/D. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a
választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a
választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 9. §
(1) bekezdés i) pontjában írt rendelkezéseket.
A Kifogástevő állítása szerint a törvénysértő állapot a Magyar-Görög Üzleti Tanács
nyilvántartásba vétele óta és jelenleg is fennáll és a választásokat követően is fennállna.
A törvényi előfeltételeket teljesítő többi nemzetiségi érdekképviseleti szervezet tisztességes
eljáráshoz való joga és különösen a nemzetiségi választások tisztasága érdekében a Kifogástevő
kéri a törvénysértő állapot megszüntetését, és a nemzetiség jelölő szervezet nyilvántartásból
történő törlését.
A Kifogástevő a kifogásához bizonyítékként csatolta a Magyar-Görög Üzleti Tanács módosított
Alapszabályát (1998. szeptember 10.) valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt
(2018. április 11.).
A fellebbezés érdemi elbírálásra nem alkalmas.
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.
Ugyanezen § (2) bekezdése szerint 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. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett.
A Fővárosi Választási Bizottság a 84/2019. (VIII. 28.) számú határozatával döntött a MagyarGörög Üzleti Tanács jelölő szervezetnek a görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019.
évi választásán történő nyilvántartásba vételéről, mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályi
követelményeknek. A határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül (legkésőbb
2019. augusztus 31-én 16.00 óráig) az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
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személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést
nyújthatott be a Fővárosi Választási Bizottságnál.
A Kifogástevő 2019. augusztus 29-én adta postára fellebbezést a határozat ellen, amely a
Fővárosi Választási Bizottsághoz szeptember 2-án érkezett meg, ezért azt a Nemzeti Választási
Bizottság a 301/2019. számú határozatával – elkésettség miatt – érdemi vizsgálat nélkül
elutasította.
A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Kifogástevő beadványa – noha a
Fővárosi Választási Bizottság fentiekben megjelölt határozatára nem hivatkozik – továbbra is
a Magyar-Görög Üzleti Tanács jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét kifogásolja.
A Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint a Kifogástevő a Magyar-Görög Üzleti
Tanács jelelő szervezetként való nyilvántartásba vételének tényét, a választási bizottság
eljárásának jogszabályszerűségét a nyilvántartásba vételről szóló határozat elleni – határidőben
beadott – jogorvoslati kérelemmel tudta volna támadni.
Tekintettel arra, hogy a Magyar-Görög Üzleti Tanács jelölő szervezetként történő
nyilvántartásba vételéről szóló határozat 2019. augusztus 31-én jogerőre emelkedett, ezért a
határozat ellen 2019. október 11. napján kifogással élni a Ve. szabályai szerint nem lehet.
A jogsértés folyamatos fennállására való hivatkozással kapcsolatban rögzíti a Fővárosi
Választási Bizottság, azonosul a Nemzeti Választási Bizottság Kifogástevő által benyújtott
beadványt elbíráló, 435/2019. NVB számú, 2019. október 13-án kelt határozatának [17]
pontjában foglaltakkal. Eszerint a választási bizottságok döntéseivel szemben – mivel azok
ellen a Ve. jogvesztő jellegű jogorvoslati határidőt állapít meg – nincs helye folyamatos
jogsértésre való hivatkozásnak. Kifogástevő ezzel ellentétes érvelése a Ve. tételes szabályába,
nevezetesen a 10. § (1) és (3) bekezdéseibe, a 221. § (1) bekezdésébe és a 224. § (2)
bekezdésébe ütközik.
Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.
A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén,
208-209. §-án, 215. § 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. október 14.

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