FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest Városház u. 9-11.

A Fővárosi Választási Bizottság a
5/2022. (III.3.) FVB számú határozatával
K.R. által a Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
6/2022. (II.21.) 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 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.
Indokolás
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelölő szervezet 2022. február 17-én az ajánlóívek átadásával
kezdeményezte Rózsa Regina jelöltként történő nyilvántartásba vételét a Budapest 08. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: OEVB). Az
OEVB a 6/2022. (II.21) számú határozatában a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelölő szervezet
jelöltjeként indulni szándékozó Rózsa Reginát jelöltként nyilvántartásba vette, tekintettel arra,
hogy a törvényi előírásoknak megfelelt. Az OEVB megállapította, hogy a jelölt rendelkezett a
jelöléshez szükséges számú érvényes ajánlással.
Fellebbező 2022. február 28-án elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB hivatkozott
határozata ellen a Fővárosi Választási Bizottsághoz. Fellebbezésében előadta, hogy 2022.
február 27-én a Nemzeti Választási Iroda honlapján ellenőrizte, kinél szerepel képviselőjelölti
ajánlás a részéről. A nyilvántartás szerint ajánlása szerepel a Magyar Kétfarkú Kutya Párt
jelölőszervezet jelöltjénél, Rózsa Reginánál. A helyi választási irodánál kérésére 2022. február
28-án kikeresték az 5745J52 számú ajánlóívet, melyen valóban szerepeltek az adatai, de
megállapította, hogy az aláírása hamis, azt nem ő adta, így megsértették a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 122. § (2) bekezdését. Kérte, hogy érvénytelenítsék az aláírást,
a nyilvántartásba vételt és vizsgálják ki az esetet. Előadta továbbá, hogy a zuglói
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rendőrkapitányságon az esettel kapcsolatban 2022. február 28-án ismeretlen tettes ellen
feljelentést tett.
A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.). 10. § (1)
bekezdése szerint a Ve-ben meghatározott határidők jogvesztők.
A Ve. 10. § (2) bekezdése kimondja, hogy a határidőket naptári napokban kell számítani.
A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.
Ugyanezen § (4) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy a 16 órát követően teljesített eljárási
cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő
napon teljesítettnek kell tekinteni.
A Ve. 224. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott
határozatot hozó választási bizottsághoz.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a
fellebbezést, ha az elkésett.
A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a fellebbezést legkésőbb 2022. február 24. napján
16.00 óráig lehetett volna joghatályosan benyújtani.
A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy Fellebbező a Ve. hivatkozott
rendelkezéseiben meghatározott határidő lejárta után, 2022. február 28-án 13 óra 45 perckor
nyújtotta be a fellebbezését. Ennek következtében a fellebbezés elkésett, ezért érdemi
vizsgálatra nem alkalmas.
A Fővárosi Választási Bizottság megállapította továbbá, hogy az OEVB a fellebbezéssel
érintett határozatában megfelelő tájékoztatást nyújtott a jogorvoslat lehetőségéről,
benyújtásának határidejéről.
Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.
A határozat a Ve. 10. §-án, 224. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) 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
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