FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest Városház u. 9-11.
Telefon: 327-1177

A Fővárosi Választási Bizottság a
15/2022. (IV. 7.) FVB számú határozatával
a dr. Cs.G. ügyvéd által képviselt Sz.K. (a továbbiakban: Kifogástevő) által a Fővárosi
Választási Iroda tevékenységével kapcsolatban benyújtott kifogás tárgyában 5 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 személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben 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 2022. április 10-én (vasárnap) 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
Kifogástevő jogi képviselője útján átjelentkezési kérelem elbírálásával összefüggésben
beadvánnyal fordult a Fővárosi Választási Irodához.
Kifogástevő jogi képviselője előadta, hogy ügyfele 2022. március 9. napján átjelentkezési
kérelmet nyújtott be a Fővárosi Választási Irodához a 2022. évi országgyűlési választás és
országos népszavazás vonatkozásában a www.valasztas.hu internetes oldalon feltüntetett
információk alapján. Kifejtette, hogy a postai után-követés szerint a kérelem 2022. március
16-án – vagyis a honlapon megadott határidőn belül – megérkezett a címzetthez.
Az átjelentkezési kérelemben a Kifogástevő a budapesti lakcíme helyett Nagykanizsát jelölte
meg a szavazata leadásának helyszínéül. Tekintettel arra, hogy az átjelentkezési kérelemre a
választási iroda részéről semmilyen válasz nem érkezett, Kifogástevő a kifogásban nem jelzett
időpontban felhívta a Nagykanizsai Választási Irodát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy
annak választói névjegyzékében már szerepel-e.
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A Nagykanizsai Választási Iroda azonban arról tájékoztatta, hogy nem szerepel a
névjegyzékeben, mivel a Fővárosi Választási Iroda a kérelem beérkezését követően nem
állapította meg illetékességének hiányát, és nem tette át az ügyet a XIII. kerületi Választási
Irodához, amelynek a kérelmet meg kellett volna küldenie Nagykanizsára.
A kifogás szerint a Fővárosi Választási Iroda ezen mulasztása Kifogástevő Magyarország
Alaptörvénye XXIII. cikke szerinti alapjogát korlátozta és sértette meg. Kifogástevő jogi
képviselője hivatkozott az Alaptörvény azon rendelkezésére, mely szerint minden nagykorú
magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők
választásán választó és választható legyen, valamint a választópolgár a szavazás jogát
lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja.
Kifogástevő jogi képviselője szerint a Fővárosi Választási Iroda azon mulasztásával, hogy
jogszabályi kötelezettsége ellenére az átjelentkezési kérelmet illetékesség és hatáskör
tekintetében nem vizsgálta, vagy ha vizsgálta is, az illetékesség hiányának megállapítását
követően nem tette át az illetékességgel rendelkező választási irodához, ellehetetlenítette
Kifogástevő választójogának gyakorlását, így közvetve a közhatalom gyakorlóinak
legitimációjától esett el, mellyel a néphatalom kinyilvánítása is csorbul.
A kifogás érdemi vizsgálatra 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.
A Ve. 210. § (1) bekezdése szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás
elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási
iroda működik.
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.
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A Ve. 215. §-a úgy rendelkezik, hogy a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,
b) elkésett,
c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy
d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.
A Fővárosi Választási Bizottság utal arra, hogy a Kifogástevő jogi képviselője a beadványát
„panasz” megjelöléssel nyújtotta be, azonban az tartalma szerint a választási iroda
tevékenységével kapcsolatos kifogásnak tekinthető, ezért azt a Bizottság a Ve. 210. § (1)
bekezdése alapján bírálta el.
A Ve. 250. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az átjelentkezésre irányuló kérelemnek
legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Ez a nap a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos
népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.)
IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 11. § (1) bekezdése szerint 2022. március 25. volt.
A Ve. 113. § (1) bekezdése szerint a 103. § (2) bekezdés a) pontja, a 250. §, a 259. §
és a 307/A. § szerinti kérelmet beérkezése napján, vagy ha nem munkanapon érkezik be, akkor
a következő munkanapon kell elbírálni.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján az átjelentkezési kérelmeket a helyi választási
irodáknak legkésőbb 2022. március 25-én el kellett bírálniuk. Következésképpen a Fővárosi
Választási Iroda kifogásban említett mulasztásával megvalósuló jogszabálysértés legkésőbb
2022. március 25-én állhatott fenn. Mindezek alapján a kifogás benyújtására e napot követő
három napon belül, legkésőbb 2022. március 28-án 16 óráig volt lehetőség.
A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás 2022. április 4-én érkezett meg
a Fővárosi Választási Irodához, így elkésett, ezért érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 215. § b) pontja alapján a rendelkező
részben foglaltak szerint döntött.
A határozat a Ve. 113. § (1) bekezdésén, 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1)
bekezdésén, 212. § (2) bekezdésén, 215. § b) pontján, 250. § (2) bekezdésén, az IM rendelet
11. § (1) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1)
bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)–(4) bekezdésén, valamint 225. §-án alapul.
Budapest, 2022. április 7.

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

3

