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A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

29/2019. (V. 27.) FVB számú határozatával 

 

a Lehet Más a Politika III. kerületi területi szervezete képviseletében Burján Ferenc elnök   

(a továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogás tárgyában hat 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. május 30-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. 

 

I n d o k o l á s 

 

Kifogástevő 2019. május 24-én 19.09 órakor – „Feljelentés” tárggyal – elektronikus levél 

formájában fordult a Budapest III. kerületi Helyi Választási Irodához. Kifogásában sérelmezte, 

hogy 2019. május 22-én éjjel ismeretlen tettes/tettesek a kerületi európai parlamenti 

választáshoz kihelyezésre került LMP választási plakátokat megrongálták és leszakították. 

Előadta, hogy a Budapest III. kerület Békásmegyeri csarnoktól kezdődően végig a 11. úton, 

egészen a Bogdáni úti csomópontig, máig ismeretlen elkövetők az LMP által kihelyezett 

választási plakátokat egy az egyben leszakították a villanyoszlopokról.  

 

Kérte a választási bizottságot, hogy ennek kivizsgálása érdekében nézzék meg ezen területen 

működő (Pünkösfürdő – 11. út kereszteződésben, Csillaghegyen a Mátyás király utca – 11. út 

kereszteződésben, Kaszásdűlőn a 11. úti gyalogátkelőnél lévő) térfigyelő kamerák felvételeit, 

amelyen valószínűsíthetően be lehet azonosítani az illető személyeket, illetve az általuk 

használt gépkocsi rendszámát. 
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A Budapest III. kerületi Helyi Választási Iroda a kifogást, annak benyújtása napján, megküldte 

a Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

 

Ezt követően, 2019. május 24-én 20.25 órakor Kifogástevő – szintén elektronikus úton –

kiegészítette a korábban benyújtott kifogását, 2 db fényképet mellékelt leveléhez. A Helyi 

Választási Iroda a kiegészítést benyújtásának napján továbbította a Fővárosi Választási 

Bizottsághoz. 

 

A kifogás érdemi elbírálásra nem alkalmas. 

 

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 Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazta a 

jogszabálysértés megjelölését, valamint a kifogás benyújtójának székhelyét és a jelölő szervezet 

bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy a kifogást a választási bizottsághoz kell 

benyújtani, a választási bizottsághoz kell címezni. Arra természetesen van mód, hogy ha a 

Kifogástevő a kifogását nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz 

nyújtja be, a kifogás áttételre kerüljön a megfelelő választási bizottsághoz. Jelen esetben 

azonban egyértelműen a Helyi Választási Irodához került benyújtásra a kifogás. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a kifogást, mint érdemi elbírálásra 

alkalmatlant, elutasította. 
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A határozat a Ve. 209. § (1) bekezdésén, 212. § (2) bekezdés a) és d) 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. május 27.  

 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 


