
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

1052 Budapest Városház u. 9-11. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

8/2022. (III.03.) FVB számú határozatával 

az A MI PÁRTUNK IMA jelölő szervezet (képviseli: Száva Vince elnök, székhely: 1103 

Budapest, Gergely u. 68.; nyilvántartási szám: -) által a Budapest 06. számú Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 8/2022. (II. 28.) számú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül 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 Kúriához címzett bírósági 

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 2022. március 

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

A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának 

csatolásával – 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 

Az A MI PÁRTUNK IMA jelölő szervezet jelöltje, Boros György 2022. február 25-én az 

ajánlóívek átadásával kezdeményezte jelöltként történő nyilvántartásba vételét a Budapest 06. 

számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: 

OEVB). Az OEVB a 8/2022. (II. 28.) számú határozatában visszautasította az A MI PÁRTUNK 

IMA jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Boros György jelöltként történő 

nyilvántartásba vételét. Tekintettel arra, hogy a jelölt 2022. február 25. napján a jogszabályi 

határidő lejártát követően, 16.10-kor nyújtotta be az egyéni jelölt bejelentéshez szükséges E1 

„Egyéni képviselőjelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán” elnevezésű 

nyomtatványt, mely a jelöltbejelentés feltétele, a jelölt nyilvántartásba vételét a Budapest 06. 

sz. OEVB visszautasította 
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Az A MI PÁRTUNK IMA jelölő szervezet képviseletében Száva Vince (a továbbiakban: 

Fellebbező) 2022. március 2-án, 11.37-kor, a törvényes határidőn belül elektronikus úton 

fellebbezést nyújtott be az OEVB hivatkozott határozata ellen, melyet az OEVI 2022. március 

2-án 12.13-kor felterjesztett a Fővárosi Választási Bizottsághoz.  

Fellebbezésében előadta, hogy „Boros György jegyzőkönyvükbe elmondta, félre tájékoztatták, 

amikor 2022.02.25- én leadta az érvényes ajánlásokat 14.00 óra tájban. A Bp VIII. kerületi 

Választási iroda munkatársától kérdezte, szükséges e - más nyomtatvány leadása. Válasz az volt 

nem szükséges más. 2022.02.25. 15.45-kor telefon hívást kapott a Választási irodától, hogy 

vigye be az E1. és adatlapot. Boros György 70 éves idős ember sietve vitte az E1 adatlapot, de 

valamennyivel 16.00 óra után ért be a Választási irodába és leadta az E1 adatlapot.” 

 

Mindezek alapján Fellebbező kéri a Tisztelt Választási Bizottságtól, hogy Boros György 

ajánlásainak érvényességét jóváhagyni szíveskedjenek. További indoka, hogy jelöltje idős kora 

ellenére napi szinten megdolgozott az ajánlások gyűjtése érdekében, mivel előzőleg és utólag 

sem tájékoztatták az E1 és adatlap leadásáról ezért történt a félreértés.  

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 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.    

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 alapján a fellebbezésnek 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 

személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell 

utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.  

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a jelölő 

szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát, valamint a pontos jogszabálysértésre 

hivatkozást sem, ezért érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 
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A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén,  

231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 

223. § (1) és (3) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás 

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

bekezdés s) pontján alapul. 

Budapest, 2022. március 3. 

 

 Dr. Temesi István s.k. 

 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 


