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A Fővárosi Választási Bizottság a  

296/2019. (X. 17.) FVB számú határozatával 

a H. C. (a továbbiakban: Fellebbező) által a Budapest Főváros I. kerületi Helyi Választási 

Bizottság 133/2019. (X. 14.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában hat igen 

szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja. 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon 

belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

felülvizsgálati kérelmet 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 

20-án (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet 

kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is 

eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása 

esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a 

kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű 

másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi 

illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog 

illeti meg. 

I n d o k o l á s 

Fellebbező 2019. október 13. napján - kézzel írt - kifogást nyújtott be a Budapest I. kerületi 

Helyi Választási Bizottsághoz. 

 

Kifogásában előadta, hogy letelepedett választópolgár, 2006. óta az I. kerületben szavaz 

önkormányzati választáson, korábban mindig benne volt a szavazóköri névjegyzékben. A helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. évi választása kapcsán nem szerepelt a szavazóköri névjegyzékben, ezért nem 

tudott szavazni, az illetékes szavazatszámláló bizottság felvette a visszautasítottak jegyzékére. 

 

A Budapest I. kerületi Helyi Választási Bizottság 114/2019. (X.13.) számú határozatával a 

kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert nem tartalmazta a Kifogás benyújtójának 

(Kifogást tevő) személyi azonosítóját. A Kifogást tevő kifogását a formai hiba javítása után 

ismételten benyújtotta, így az érdemi elbírálásra alkalmassá vált. A Budapest I. kerületi Helyi 

Választási Bizottság a 133/2019. (X. 14.) számú határozatával kifejtette álláspontját, mely 

szerint: Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (3) bekezdése értelmében Magyarországon 

menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek 

joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó 

legyen. 

 

A központi személyi adat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról szóló kivonat értelmében 

a Kifogást tevő nyilvántartásának jogcíme 2012. május 22. napjától már nem bevándorolt 
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külföldi, hanem szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, így az Alaptörvény 

XXIII. cikk (3) bekezdésének hatálya nem terjed rá ki. A fent leírtak alapján és a Ve. 208.§-ában 

szabályozott jogszabálysértés hiányában a Budapest I. kerületi Helyi Választási Bizottság a 

kifogást elutasította. 

2019. október 17-én Fellebbező fellebbezést nyújtott be, melyben előadja, hogy a támadott 

határozat szerint a Fellebbező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 2012. május 22-től 

már a szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező külföldiként szerepel, ezért az 

Alaptörvény XXIII. cikk (3) bekezdése alapján nem rendelkezik választójoggal. Az alaptörvény 

XXIII. cikk (3) bekezdése a „bevándoroltként elismert” nagykorú személyek számára biztosítja 

az aktív választójogot a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. Ez az 

anyagi jogi jogosultság független attól, hogy az érintett személyt a személyadat- és 

lakcímnyilvántartás milyen jogcímen tartja nyilván. Abban az esetben, ha egy személy 

bevándorlási engedéllyel rendelkezett, vagyis őt bevándoroltként elismerték, mindaddig 

jogosult az Alaptörvény XXIII. cikk (3) bekezdése szerint a választójog gyakorlására, amíg a 

bevándorlást engedélyező határozatot vissza nem vonták, hiszen a bevándorlás 

engedélyezéséről szóló határozat visszavonásáig fennáll az az alaptörvényi feltétel, hogy az 

ilyen személy „bevándoroltként elismert”. Ellenkező értelmezés kifejezett törvényi alap nélkül, 

igazgatási-nyilvántartási okból korlátozná az Alaptörvényben biztosított jogosultságot, amely 

viszont az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésével ellentétes lenne. 

Előadja továbbá, hogy a részemre a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2002. június 12-

én bevándorlási engedélyt adott ki, amelyet másolatban csatolok. Mivel ezt a határozatot 

egyetlen hatóság sem vonta vissza, a vonatkozásomban teljesül az a feltétel, hogy 

bevándoroltként elismertek, így az Alaptörvény XXIII. cikk (3) bekezdése alapján az 

önkormányzati választáson rendelkezem választójoggal. A támadott határozat ezzel ellentétes 

megállapítása álláspontja szerint az Alaptörvény XXIII. cikk (3) bekezdésébe ütközik. 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.  

A Ve. 82. § (2) bekezdés a) pontja szerint a központi névjegyzék tartalmazza az e törvény 

hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező 

választópolgár adatait. 

A Ve. 83. § (2) bekezdése szerint a központi névjegyzék 2. melléklet szerinti adatait – a (3) 

bekezdés kivételével – a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásból, a 

polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban nem szereplő választópolgár 

esetében a központi útiokmány-nyilvántartásból és a vezetőiengedély-nyilvántartásból, továbbá 

a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartásából, a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartásából és a szavazóköri névjegyzékből történő adatátvétellel kell 

létrehozni. 

Ve. 101. §-a szerint a Nemzeti Választási Iroda a választás kitűzését követő naptól a választás 

eredményének jogerőre emelkedését követő 15. napig a választáson szavazati joggal rendelkező 

választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait – a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartásával összekapcsolva – a 3. melléklet szerinti adattartalommal 

szavazóköri bontásban teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára. 

A Ve. 175. §-a szerint a szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott 

szavazóköri névjegyzéken szerepel. 

A Ve. 221. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben 

érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat 

be.   
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A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 

választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. 

A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint „A fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati 

kérelemnek tartalmaznia kell  

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér 

- postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának 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.” 

A Ve. 301. §-a szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán e 

törvény I-XII. Fejezetét, továbbá a 250. § (6) bekezdését az e fejezetben foglalt eltérésekkel 

kell alkalmazni. 

A Ve.. 307/P § (2) bekezdés c) pontja szerint a területi választási bizottság dönt a helyi 

választási bizottság döntése elleni fellebbezésről. 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy Fellebbező nem szerepel a központi 

névjegyzékben. A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 82. §-a szerint a 

választójogát az a választópolgár gyakorolhatja, aki a központi névjegyzékben szerepel. A Ve. 

84. §-a pontosan szabályozza, mely választópolgár meddig élhet központi névjegyzékkel 

kapcsolatos kérelmével. 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy a Ve. 175. §-a szerint a 

szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri 

névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzék fogalmát a Ve. 101. §-a rögzíti, amely 

szerint az a Nemzeti Választási Iroda által a központi névjegyzékből képzett, kifejezetten az 

adott választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok jegyzéke.  

 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az aktív választójog, tehát a 

szavazás jogára vonatkozó alapvető szabályokat az Alaptörvény XXIII. cikk (1)-(5) bekezdései 

tartalmazzák. E szerint minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen. A 

magyar állampolgárokon túl az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel 

rendelkező nagykorú állampolgárának van joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen. Kizárólag a szavazás 

joga illeti meg a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként 

elismert minden nagykorú személyeket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán. Ezen túl az Alaptörvény azt is rögzíti, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén 

választhat. A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén 

gyakorolhatja. Mindezek alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választásán aktív választójoggal, tehát a szavazás jogával a magyarországi lakóhellyel 

rendelkező 

• nagykorú magyar állampolgárok, 

• az Európai Unió más tagállamának nagykorú állampolgárai és 

• a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú 

személyek bírnak. 

Az előző bekezdésben meghatározott személyi kört, mint a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán részben a választójog teljességével, részben csak a szavazás jogával 
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rendelkező személyeket a Ve. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Választási Iroda 

által vezetett központi névjegyzék, külön regisztráció nélkül tartalmazza. 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy Fellebbező a központi névjegyzékben nem 

szerepel, így a választás napján helyesen döntött az SzSzB, amikor nem engedte választani. 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 

A határozat az Alaptörvény XXIII. cikkén, a Ve. 82. § (2) bekezdésén, a 83. § (2) bekezdésén, 

a 101. §-án, a 175. §-án, a 221. §-án, a 223-224. §-án, 301. §-án, a 307/P. § (2) bekezdés c) 

pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1)-(2) bekezdésén, 223-225. §-án, az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés 

s) pontján alapul. 

. 

Budapest, 2019. október 17.  

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 


