
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 217/2014. (X.12.) sz. 

határozatával 6 igen 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a beadványozónak 2014. 

október 12. napján benyújtott kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy Körmendi 

Gábor Attila és társai megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 143. §-ban foglaltakat és a 2013. évi XXXVI. törvény 218. § (2) bekezdésének b) 

pontja alapján eltiltja a jogsértőket a további jogszabálysértéstől. 

 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be a határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben 

hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül személyesen, 

levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Budapest VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 459-2215, email: 

valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. október 15. napján (szerda) 16.00 

óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése 

szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 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 fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Guzs Gyula (lakcíme: ………………..) kifogást nyújtott be 2014. október 12-én a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján a Ve. 143. 

§-ának megsértése miatt kifogást nyújtott be az alábbiak miatt: 

2014. október 12-én 11.30 perckor a Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 15. sz. 

társasház bejárata előtt, amely helyszín a Dugonics u.17-21. Általános Iskola szavazóköreihez 

számított előírás szerinti 150 méteren belül található két MSZP feliratú piros dzsekis aktivista 

standdal aktív agitáló kampánytevékenységet végez, valamint plakátot helyez ki, a csatolt 

fotókon piros széldzsekiben áll jól felismerhetően Körmendi Gábor Attila, a 9. sz. EVK 

MSZP-DK-MLP közös színekben induló képviselőjelöltje, egy másik, számára ismeretlen 

személy társaságában. 

A Ve. 143. § értelmében: szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség 

megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - 

választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. 

Kérte a választási jogsértés megállapítását, a jogsértő eltiltását a jogsértéstől, úgy és oly 

módon, hogy annak végrehajtása haladéktalanul foganatosítható módon megtörténhessen, 

tekintettel arra, hogy a választási jogsértés folytatása érdemben kihathat a választás 

eredményére. 

Beadványához a kifogáshoz 2 fényképfelvételt, 3 db térképrészletet és 1 db a mszp.hu oldalról 

letölt Körmendi Gábor Attilát bemutató, fényképes adatlapot.  



A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság ülésén a kifogást benyújtót 

személyesen meghallgatta. 

II. 

 

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. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 

megvizsgálta a kifogással szemben támasztott törvényi követelményeket, megállapította, hogy 

a beadványozó a központi névjegyzékben szerepel, a kifogás nem elkésett és megfelel a Ve. 

rendelkezéseinek. 

 

A Helyi Választási Iroda ismertette, hogy a Nemzeti Választási Iroda által rendelkezésre 

bocsátott térkép tartalma nem megfelelő, mivel nem pontosan tartalmazza a szavazóhelyiség 

bejáratától számított 150 méteres távolságon belül lévő közterületet. A Helyi Választási Iroda 

ismertette, hogy az interneten található térképfelület alapján, hogy a szavazóhelyiség bejárata 

és a kifogásban szereplő cselekmény közötti távolság 130 m. 

 

A Ve. 143. § rendelkezései szerint: a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a 

szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - 

közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. 

 

A Ve. 140. §-a szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a 

választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a 

a) plakát, 

b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, 

c) politikai reklám és politikai hirdetés, 

d) választási gyűlés. 

A Ve. 141. § szerint: Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő 

felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat 

befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából. 

A Ve.142. § szerint: Nem minősül választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, 

az állampolgárok - mint magánszemélyek - közötti személyes kommunikáció, függetlenül 

annak tartalmától és formájától. 

A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, 

embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. 

 

A HVB a kifogás elbírálásához megtekintette a kifogáshoz csatolt dokumentumokat, melyeket 

és a kifogást benyújtó által előadottakat bizonyítékként értékelt. A fényképfelvételen 2 MSZP 

emblémát tartalmazó, piros kabátot viselő férfi látható – akik közül az egyik Körmendi Gábor 

Attila a 9. sz. egyéni választókerület MSZP-DK-MLP közös képviselőjelöltje -, a VIII. 

Diószeghy Sámuel u. 15. sz. épület előtt kampánytevékenységet végez.  

 

A HVB megállapította a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, hogy a kifogásban szereplő 

tevékenység alkalmas a választási akarat szabad befolyásolására, melyet a Dugonics u. 15. 

szám alatti szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését 



szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül, azaz 130 méteres távolságon 

belül - közterületen – követtek el. 

 

A Ve. 218. § (1) A választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

(2) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad 

a) megállapítja a jogszabálysértés tényét, 

b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől. 

 

III. 

 

A HVB hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) és 

(2) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 140.-144. §-ban, 208-209. §-

ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 218. § (1)-(2) bekezdésében, 304. § c) pontjában, 307/P. § (1) 

bekezdés b) pontjában, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) 

bekezdésében, 221. §-ában, a 223.-225. §-ában foglaltakon alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 Dr. Galambos Károly 

 a Helyi Választási Bizottság 

 elnöke 

 

 


