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Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási Bizottság
18-H/2020. (II.12.) számú Budapest Főváros XIII. kerületi HVB határozatával
6 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozta:
A Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a FIDESZ –KDNP
XIII. kerületi szervezete által benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja
és elrendeli a határozat közzétételét az Önkormányzat hivatalos honlapján
(www.budapest13.hu), valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján.
A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Fővárosi Választási
Bizottsághoz címzett, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1139
Budapest, Béke tér 1.) előterjesztett fellebbezésnek van helye. A fellebbezés tárgyi
illetékmentes. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. február 15. napján 16
óráig megérkezzen. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási
bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésnek
tartalmaznia kell, a fellebbezés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér a postai értesítési címét, a
fellebbezés 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 fellebbezés benyújtójának
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás
Tátus Nikolett a FIDESZ-KDNP XIII. kerületi Szervezet nevében kifogást terjesztett elő 2020.
február 11-én. Kifogásában előadta, hogy a szervezetük által szabályosan kihelyezett 60 db
plakátból 42 db- álláspontjuk szerint erőszakos eltávolítására került sor. Emiatt sérült a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdésének a), b) és e) pontja,
és szervezetüket jelentős kár érte. Ezért kérte panaszuk kivizsgálását és a szükséges
intézkedések megtételét.
A HVB a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.
A Ve. 208. § - a szerint „a 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 HVB megállapította, hogy a kifogást a jelölő szervezetek nevében aláíró Tátus Nikolett
meghatalmazással rendelkezik a kifogás előterjesztésére.
A Ve. 212. § (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell, a jogszabálysértés
megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét), személyi azonosítóját, vagy a jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a
bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a kifogás benyújtó jelölő
szervezetek székhelyét és bírósági nyilvántartásba-vételi számát, mint szükséges törvényi
feltételeket, ezért nem felel meg a Ve. 212. § (2) bekezdés c-d) pontjaiban foglaltaknak.
A Ve. 215. § c) pontja szerint „a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem
tartalmazza a 212. § (2) bekezdésben foglaltakat”.
Mindezek alapján a Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
A határozat a Ve. 208. §-án, 212. §-án, 215. § a) és c) pontján, a közzétételre vonatkozó
rendelkezés a Ve. 49. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. §, 223. 225. §-ain alapul.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál
fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó
jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.
Budapest, 2020. február 12.
Földes Tamás
Választási Bizottság elnöke
s.k.

