
1 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

2019. évi 9. SZ. ÜLÉSÉRŐL 

 

Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 18-án 

16.05 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (Budapest 

VIII. Baross u. 63-67.) I. emelet 100-as hivatalos helyiségében megtartott 9. számú üléséről. 

 

 

 Jelen vannak:  
dr. Galambos Károly elnök 

Danyiné Vámosi Gabriella elnök helyettes 

Tavaszi Józsefné tag 

dr. Lóránth József mb. tag – Fidesz-KDNP 

dr. Gőz Gabriella mb. tag – MM-DK-MSZP-PM-LMP-MSZM 

Pongrácz Erzsébet Zsuzsánna mb. tag - Közös Értékek Pártja 

 

Választási Iroda részéről: 
dr. Mészár Erika a HVI vezető-helyettese 

dr. Balla Katalin HVI tag 

dr. Kiss Marietta HVI tag 

 

Jegyzőkönyvvezető 

Mátraházi Judit HVI tag 

 

Egyéb megjelentek: - 

Távolmaradását bejelentette:  

 

dr. Galambos Károly 

Megállapítja, hogy a Bizottság 6 tagjából 6 tagja jelen van, így a Bizottság határozatképes. A 

Bizottság 2019. évi 9. ülését 16.05-kor megnyitja.  

 

Az alábbi napirend elfogadását javasolja a Bizottság részére: 

1. napirendi pont: Szavazólapok adattartamának elfogadása 

2. napirendi pont: Kifogás elbírálása 

3. napirendi pont: Egyebek 

 

A Bizottság a napirendet 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. 

 

1. napirendi pont: Szavazólapok adattartamának elfogadása 

 

Dr. Galambos Károly 
Megnyitja a napirendi pont tárgyalását és megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 
Tájékoztatja a Bizottságot a szavazólap adattartalmának jóváhagyására vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekről: a szavazólap adattartalmát Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) 
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bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos 

betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a 

jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell 

elhelyezni a szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve 

lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az NVI elkészíttette a szavazólap mintákat, amelyeket a mai 

napon megküldött a HVI részére. Azok tartalmát a HVI ellenőrizte figyelemmel a kisorsolt 

sorrendre, valamint a nyilvántartásba vett és visszautasított jelöltek nevére. 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy 14.48-kor érkezett egy üzenetet az NVI-től, hogy a logók 

pixelesek, életlenek lehetnek a kinyomtatott szavazólap mintákon, de a valóságban gyártott 

nyomdai szavazólapon rendben lesznek, a gyártás során ezek nem lesznek láthatók. 

Mellékelték a valódi pdf-et, amelyik a valóságot tükrözik. Átadja a Bizottságnak a VÁKIR-on 

keresztül érkezett kinyomtatott „irányítószobai” üzenetet. 

dr. Galambos Károly 
Javasolja, hogy döntsenek a szavazólapok jóváhagyásának menetéről. Több kérdés, észrevétel 

nem lévén, szavazásra bocsátja a döntést. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 15/2019. (09.18.) sz. jegyzőkönyvi 

döntésével 6 igen szavazattal, egyhangúlag, a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) úgy 

dönt, hogy valamennyi a HVB hatáskörébe szavazólap mintát a Bizottság jelenlévő 

tagjai aláírásával hitelesítik. A Bizottság körbélyegzőjének lenyomatát csak a 

jóváhagyott szavazólap mintán alkalmazza. A Bizottság úgy dönt, hogy az Nemzeti 

Választási Bizottság által 2019.09.18-án 14.48 órakor küldött „irányítószoba üzenete” 

alapján a szavazólap imprimálásra biztosított szavazólapokon szereplő emblémákat nem 

a mintákon, hanem az üzenethez csatolt gyártási fájl minősége.pdf fájlok szerinti 

minőségben fogadja el. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

Elsőként a polgármester választás szavazólapját ellenőrzik: 

 

A bizottság tagjai áttekintik a szavazólap mintát, valamint a jelölő szervezetek emblémáit, a 

jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 89/2019. (09.09.) sz. HVB 

határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a szavazólapon elhelyezett adatok 

méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 162/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal  a következő határozatot hozta:  
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben a polgármesteri szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét 

képező mintának megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással 2019. szeptember 19-én 

(csütörtök) 16.00-ig a Fővárosi Ítélőtáblának címezve (1055 Budapest, Markó utca 16.) kell 

benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (1082 Budapest 

VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás 

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetnek személyesen, levélben 

vagy elektronikus dokumentumként kell benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek 

tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban 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 kérelem tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése 

alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal 

és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 
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szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

A Ve. 307/L. § (1) bekezdése szerint külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az egyéni 

választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott polgármesteri szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a Budapest Főváros VIII. kerületben nyilvántartásba vett 

polgármester-jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi 

Választási Bizottság 89/2019. (IX.09.) sz. határozata szerint kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 

10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, a 222-225. §-

ában, a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

Következik az egyéni választókerületek szavazólapjának ellenőrzése: 

 

A bizottság tagjai áttekintik a 01. sz. evk. szavazólap mintáját, valamint a jelölő szervezetek 

emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 90/2019. (09.09.) 

sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a szavazólapon elhelyezett 

adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 163/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal  a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben a 01. számú egyéni választókerületben induló jelöltek szavazólapjának 

adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja. 
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A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással 2019. szeptember 19-én 

(csütörtök) 16.00-ig a Fővárosi Ítélőtáblának címezve (1055 Budapest, Markó utca 16.) kell 

benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (1082 Budapest 

VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás 

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetnek személyesen, levélben 

vagy elektronikus dokumentumként kell benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek 

tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban 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 kérelem tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése 

alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal 

és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

A Ve. 307/L. § (1)   bekezdése értelmében külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az 

egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. 
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a Budapest Főváros VIII. kerület 01. számú egyéni 

választókerületben a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 90/2019. (IX.09.) sz. határozata szerint 

kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 

10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, a 222-225. §-

aiban, a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

A bizottság tagjai áttekintik a 02. sz. evk. szavazólap mintáját, valamint a jelölő szervezetek 

emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 91/2019. (09.09.) 

sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a szavazólapon elhelyezett 

adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 164/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal  a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben a 02. számú egyéni választókerületben induló jelöltek szavazólapjának 

adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással 2019. szeptember 19-én 

(csütörtök) 16.00-ig a Fővárosi Ítélőtáblának címezve (1055 Budapest, Markó utca 16.) kell 

benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (1082 Budapest 

VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás 

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 
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felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetnek személyesen, levélben 

vagy elektronikus dokumentumként kell benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek 

tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban 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 kérelem tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése 

alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal 

és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

A Ve. 307/L. § (1)   bekezdése értelmében külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az 

egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a Budapest Főváros VIII. kerület 02. számú egyéni 

választókerületben a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 91/2019. (IX.09.) sz. határozata szerint 

kisorsolt sorrenddel.  

 



8 

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 

10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, a 222-225. §-

aiban, a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

A bizottság tagjai áttekintik a 03. sz. evk. szavazólap mintáját, valamint a jelölő szervezetek 

emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 92/2019. (09.09.) 

sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a szavazólapon elhelyezett 

adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 165/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal  a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben a 03. számú egyéni választókerületben induló jelöltek szavazólapjának 

adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással 2019. szeptember 19-én 

(csütörtök) 16.00-ig a Fővárosi Ítélőtáblának címezve (1055 Budapest, Markó utca 16.) kell 

benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (1082 Budapest 

VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás 

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetnek személyesen, levélben 

vagy elektronikus dokumentumként kell benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek 

tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban 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 



9 

 

állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kérelem tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése 

alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal 

és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

A Ve. 307/L. § (1)   bekezdése értelmében külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az 

egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a Budapest Főváros VIII. kerület 03. számú egyéni 

választókerületben a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 92/2019. (IX.09.) sz. határozata szerint 

kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 

10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, a 222-225. §-

aiban, a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 
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Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

A bizottság tagjai áttekintik a 04. sz. evk. szavazólap mintáját, valamint a jelölő szervezetek 

emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 93/2019. (09.09.) 

sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a szavazólapon elhelyezett 

adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 166/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal  a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben a 04. számú egyéni választókerületben induló jelöltek szavazólapjának 

adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással 2019. szeptember 19-én 

(csütörtök) 16.00-ig a Fővárosi Ítélőtáblának címezve (1055 Budapest, Markó utca 16.) kell 

benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (1082 Budapest 

VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás 

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetnek személyesen, levélben 

vagy elektronikus dokumentumként kell benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek 

tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban 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 kérelem tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 
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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 szavazólap adattartalmát Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése 

alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal 

és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

A Ve. 307/L. § (1)   bekezdése értelmében külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az 

egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a Budapest Főváros VIII. kerület 04. számú egyéni 

választókerületben a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 93/2019. (IX.09.) sz. határozata szerint 

kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 

10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, a 222-225. §-

aiban, a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 
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A bizottság tagjai áttekintik a 05. sz. evk. szavazólap mintáját, valamint a jelölő szervezetek 

emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 94/2019. (09.09.) 

sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a szavazólapon elhelyezett 

adatok méretét. 

 

dr. Gőz Gabriella 

Jelzi, hogy úgy emlékszik, hogy az MM-DK-MSZP-PM-LMP-MSZM jelöltje nem Balogh 

Lajos, hanem Balogh István néven kívánt a szavazólapon szerepelni. 

 

A HVI munkatársa felhozza a bejelentő lapot, amelyen szerepel, hogy a jelölt utónévként a 

Lajost kívánja használni. Dr. Gőz Gabriella elfogadja a tájékoztatást. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 167/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal  a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben az 05. számú egyéni választókerületben induló jelöltek szavazólapjának 

adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással 2019. szeptember 19-én 

(csütörtök) 16.00-ig a Fővárosi Ítélőtáblának címezve (1055 Budapest, Markó utca 16.) kell 

benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (1082 Budapest 

VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás 

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetnek személyesen, levélben 

vagy elektronikus dokumentumként kell benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek 

tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban 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 kérelem tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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. 
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Indokolás 

 

A szavazólap adattartalmát Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése 

alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal 

és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

A Ve. 307/L. § (1)   bekezdése értelmében külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az 

egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a Budapest Főváros VIII. kerület 05. számú egyéni 

választókerületben a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 94/2019. (IX.09.) sz. határozata szerint 

kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 

10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, a 222-225. §-

aiban, a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

A bizottság tagjai áttekintik a 06. sz. evk. szavazólap mintáját, valamint a jelölő szervezetek 

emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 95/2019. (09.09.) 
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sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a szavazólapon elhelyezett 

adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 168/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal  a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben a 06. számú egyéni választókerületben induló jelöltek szavazólapjának 

adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással 2019. szeptember 19-én 

(csütörtök) 16.00-ig a Fővárosi Ítélőtáblának címezve (1055 Budapest, Markó utca 16.) kell 

benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (1082 Budapest 

VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás 

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetnek személyesen, levélben 

vagy elektronikus dokumentumként kell benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek 

tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban 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 kérelem tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése 

alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal 

és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 
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azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

A Ve. 307/L. § (1)   bekezdése értelmében külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az 

egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a Budapest Főváros VIII. kerület 06. számú egyéni 

választókerületben a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 95/2019. (IX.09.) sz. határozata szerint 

kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 

10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, a 222-225. §-

aiban, a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

A bizottság tagjai áttekintik a 07. sz. evk. szavazólap mintáját, valamint a jelölő szervezetek 

emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 96/2019. (09.09.) 

sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a szavazólapon elhelyezett 

adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 169/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal  a következő határozatot hozta:  
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben a 07. számú egyéni választókerületben induló jelöltek szavazólapjának 

adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással 2019. szeptember 19-én 

(csütörtök) 16.00-ig a Fővárosi Ítélőtáblának címezve (1055 Budapest, Markó utca 16.) kell 

benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (1082 Budapest 

VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás 

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetnek személyesen, levélben 

vagy elektronikus dokumentumként kell benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek 

tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban 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 kérelem tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése 

alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal 

és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 
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jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

A Ve. 307/L. § (1)   bekezdése értelmében külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az 

egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a Budapest Főváros VIII. kerület 07. számú egyéni 

választókerületben a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 96/2019. (IX.09.) sz. határozata szerint 

kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 

10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, a 222-225. §-

aiban, a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

A bizottság tagjai áttekintik a 08. sz. evk. szavazólap mintáját, valamint a jelölő szervezetek 

emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 97/2019. (09.09.) 

sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a szavazólapon elhelyezett 

adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 170/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben a 08. számú egyéni választókerületben induló jelöltek szavazólapjának 

adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja. 
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A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással 2019. szeptember 19-én 

(csütörtök) 16.00-ig a Fővárosi Ítélőtáblának címezve (1055 Budapest, Markó utca 16.) kell 

benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (1082 Budapest 

VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás 

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetnek személyesen, levélben 

vagy elektronikus dokumentumként kell benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek 

tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban 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 kérelem tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése 

alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal 

és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

A Ve. 307/L. § (1)   bekezdése értelmében külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az 

egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. 
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a Budapest Főváros VIII. kerület 08. számú egyéni 

választókerületben a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 97/2019. (IX.09.) sz. határozata szerint 

kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 

10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, a 222-225. §-

aiban, a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

A bizottság tagjai áttekintik a 09. sz. evk. szavazólap mintáját, valamint a jelölő szervezetek 

emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 98/2019. (09.09.) 

sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a szavazólapon elhelyezett 

adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 171/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal  a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben a 09. számú egyéni választókerületben induló jelöltek szavazólapjának 

adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással 2019. szeptember 19-én 

(csütörtök) 16.00-ig a Fővárosi Ítélőtáblának címezve (1055 Budapest, Markó utca 16.) kell 

benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (1082 Budapest 

VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás 

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett 
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természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetnek személyesen, levélben 

vagy elektronikus dokumentumként kell benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek 

tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban 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 kérelem tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése 

alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal 

és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

A Ve. 307/L. § (1)   bekezdése értelmében külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az 

egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a Budapest Főváros VIII. kerület 09. számú egyéni 

választókerületben a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 98/2019. (IX.09.) sz. határozata szerint 

kisorsolt sorrenddel.  
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Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 

10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, a 222-225. §-

aiban, a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

A bizottság tagjai áttekintik a 10. sz. evk. szavazólap mintáját, valamint a jelölő szervezetek 

emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 99/2019. (09.09.) 

sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a szavazólapon elhelyezett 

adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 172/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal  a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben a 10. számú egyéni választókerületben induló jelöltek szavazólapjának 

adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással 2019. szeptember 19-én 

(csütörtök) 16.00-ig a Fővárosi Ítélőtáblának címezve (1055 Budapest, Markó utca 16.) kell 

benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (1082 Budapest 

VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás 

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetnek személyesen, levélben 

vagy elektronikus dokumentumként kell benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek 

tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban 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 
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állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kérelem tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése 

alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal 

és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

A Ve. 307/L. § (1)   bekezdése értelmében külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az 

egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a Budapest Főváros VIII. kerület 10. számú egyéni 

választókerületben a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 99/2019. (IX.09.) sz. határozata szerint 

kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 

10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, a 222-225. §-

aiban, a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 
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Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

A bizottság tagjai áttekintik a 11. sz. evk. szavazólap mintáját, valamint a jelölő szervezetek 

emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 100/2019. (09.09.) 

sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a szavazólapon elhelyezett 

adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 173/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal  a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben a 11. számú egyéni választókerületben induló jelöltek szavazólapjának 

adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással 2019. szeptember 19-én 

(csütörtök) 16.00-ig a Fővárosi Ítélőtáblának címezve (1055 Budapest, Markó utca 16.) kell 

benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (1082 Budapest 

VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás 

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetnek személyesen, levélben 

vagy elektronikus dokumentumként kell benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek 

tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban 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 kérelem tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 
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formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat 

iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

 

Indokolás 

 

A szavazólap adattartalmát Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése 

alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal 

és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

A Ve. 307/L. § (1)   bekezdése értelmében külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az 

egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a Budapest Főváros VIII. kerület 11. számú egyéni 

választókerületben a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 100/2019. (IX.09.) sz. határozata szerint 

kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 

10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, a 222-225. §-

aiban, a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 
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A bizottság tagjai áttekintik a 12. sz. evk. szavazólap mintáját, valamint a jelölő szervezetek 

emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 101/2019. (09.09.) 

sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a szavazólapon elhelyezett 

adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 174/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal  a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben a 12. számú egyéni választókerületben induló jelöltek szavazólapjának 

adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással 2019. szeptember 19-én 

(csütörtök) 16.00-ig a Fővárosi Ítélőtáblának címezve (1055 Budapest, Markó utca 16.) kell 

benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (1082 Budapest 

VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás 

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetnek személyesen, levélben 

vagy elektronikus dokumentumként kell benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek 

tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban 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 kérelem tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése 

alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal 

és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 
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szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

A Ve. 307/L. § (1)   bekezdése értelmében külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az 

egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a Budapest Főváros VIII. kerület 12. számú egyéni 

választókerületben a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 101/2019. (IX.09.) sz. határozata szerint 

kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 

10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, a 222-225. §-

aiban, a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

Következik az nemzetiségi önkormányzatok szavazólapjának ellenőrzése: 

 

A bizottság tagjai áttekintik a roma nemzetiség szavazólap mintáját, valamint a jelölő 

szervezetek emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 

102/2019. (09.09.) sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a 

szavazólapon elhelyezett adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 175/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. kerületi 

roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán a roma nemzetiség 

szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően 

jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon, 2019. szeptember 

19-én (csütörtök) 16.00-ig megérkezzen a Budapest VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottsághoz (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: 

valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap 

adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági 

felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezetnek személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként kell 

benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban 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 kérelem 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban Ve.) 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése alapján a 

szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és 

betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 
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határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

 

A Ve. 321. §-a szerint: 

(1) Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat 

megválasztására. 

(2) A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. 

(3) A szavazólapon az 5. melléklet a)-f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)-f) és k) pontja 

szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell 

tüntetni. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott roma nemzetiségi szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, 

valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 102/2019. (IX.09.) sz. 

határozata szerint kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. 

§-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 311. §-ában, 321. §-ában, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 222-225. §-

ában és a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

A bizottság tagjai áttekintik a bolgár nemzetiség szavazólap mintáját, valamint a jelölő 

szervezetek emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 

103/2019. (09.09.) sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a 

szavazólapon elhelyezett adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 176/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. kerületi 

bolgár nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán a bolgár nemzetiség 
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szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően 

jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon, 2019. szeptember 

19-én (csütörtök) 16.00-ig megérkezzen a Budapest VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottsághoz (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: 

valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap 

adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági 

felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezetnek személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként kell 

benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban 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 kérelem 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban Ve.) 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése alapján a 

szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és 

betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 
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A Ve. 321. §-a szerint: 

(1) Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat 

megválasztására. 

(2) A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. 

(3) A szavazólapon az 5. melléklet a)-f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)-f) és k) pontja 

szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell 

tüntetni. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott bolgár nemzetiségi szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta 

és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, 

valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 103/2019. (IX.09.) sz. 

határozata szerint kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. 

§-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 311. §-ában, 321. §-ában, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 222-225. §-

ában és a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

A bizottság tagjai áttekintik a görög nemzetiség szavazólap mintáját, valamint a jelölő 

szervezetek emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 

104/2019. (09.09.) sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a 

szavazólapon elhelyezett adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 177/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán a görög 

nemzetiség szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának 

megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon, 2019. szeptember 
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19-én (csütörtök) 16.00-ig megérkezzen a Budapest VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottsághoz (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: 

valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap 

adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági 

felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezetnek személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként kell 

benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban 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 kérelem 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban Ve.) 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése alapján a 

szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és 

betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

 

A Ve. 321. §-a szerint: 

(1) Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat 

megválasztására. 

(2) A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. 
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(3) A szavazólapon az 5. melléklet a)-f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)-f) és k) pontja 

szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell 

tüntetni. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott görög nemzetiségi szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, 

valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 104/2019. (IX.09.) sz. 

határozata szerint kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. 

§-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 311. §-ában, 321. §-ában, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 222-225. §-

ában és a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

A bizottság tagjai áttekintik a lengyel nemzetiség szavazólap mintáját, valamint a jelölő 

szervezetek emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 

105/2019. (09.09.) sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a 

szavazólapon elhelyezett adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 178/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán a lengyel 

nemzetiség szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának 

megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon, 2019. szeptember 

19-én (csütörtök) 16.00-ig megérkezzen a Budapest VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottsághoz (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: 

valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap 

adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági 

felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 
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nélküli szervezetnek személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként kell 

benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban 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 kérelem 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban Ve.) 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése alapján a 

szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és 

betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

 

A Ve. 321. §-a szerint: 

(1) Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat 

megválasztására. 

(2) A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. 

(3) A szavazólapon az 5. melléklet a)-f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)-f) és k) pontja 

szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell 

tüntetni. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott lengyel nemzetiségi szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta 

és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, 
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valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 105/2019. (IX.09.) sz. 

határozata szerint kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. 

§-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 311. §-ában, 321. §-ában, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 222-225. §-

ában és a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

A bizottság tagjai áttekintik az örmény nemzetiség szavazólap mintáját, valamint a jelölő 

szervezetek emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 

106/2019. (09.09.) sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a 

szavazólapon elhelyezett adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 179/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán az örmény 

nemzetiség szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának 

megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon, 2019. szeptember 

19-én (csütörtök) 16.00-ig megérkezzen a Budapest VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottsághoz (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: 

valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap 

adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági 

felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezetnek személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként kell 

benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban 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 



35 

 

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kérelem 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban Ve.) 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése alapján a 

szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és 

betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

 

A Ve. 321. §-a szerint: 

(1) Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat 

megválasztására. 

(2) A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. 

(3) A szavazólapon az 5. melléklet a)-f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)-f) és k) pontja 

szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell 

tüntetni. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott örmény nemzetiségi szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta 

és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, 

valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 106/2019. (IX.09.) sz. 

határozata szerint kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 
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A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. 

§-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 311. §-ában, 321. §-ában, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 222-225. §-

ában és a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

A bizottság tagjai áttekintik a román nemzetiség szavazólap mintáját, valamint a jelölő 

szervezetek emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 

107/2019. (09.09.) sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a 

szavazólapon elhelyezett adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 180/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi román nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán a román 

nemzetiség szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának 

megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon, 2019. szeptember 

19-én (csütörtök) 16.00-ig megérkezzen a Budapest VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottsághoz (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: 

valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap 

adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági 

felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezetnek személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként kell 

benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban 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 kérelem 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
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A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban Ve.) 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése alapján a 

szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és 

betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

 

A Ve. 321. §-a szerint: 

(1) Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat 

megválasztására. 

(2) A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. 

(3) A szavazólapon az 5. melléklet a)-f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)-f) és k) pontja 

szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell 

tüntetni. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott román nemzetiségi szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta 

és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, 

valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 107/2019. (IX.09.) sz. 

határozata szerint kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. 

§-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 311. §-ában, 321. §-ában, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 222-225. §-
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ában és a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

A bizottság tagjai áttekintik a ruszin nemzetiség szavazólap mintáját, valamint a jelölő 

szervezetek emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 

108/2019. (09.09.) sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a 

szavazólapon elhelyezett adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 181/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán a ruszin 

nemzetiség szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának 

megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon, 2019. szeptember 

19-én (csütörtök) 16.00-ig megérkezzen a Budapest VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottsághoz (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: 

valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap 

adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági 

felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezetnek személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként kell 

benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban 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 kérelem 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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. 
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Indokolás 

 

A szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban Ve.) 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése alapján a 

szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és 

betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

 

A Ve. 321. §-a szerint: 

(1) Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat 

megválasztására. 

(2) A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. 

(3) A szavazólapon az 5. melléklet a)-f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)-f) és k) pontja 

szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell 

tüntetni. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott ruszin nemzetiségi szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta 

és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, 

valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 108/2019. (IX.09.) sz. 

határozata szerint kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. 

§-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 311. §-ában, 321. §-ában, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 222-225. §-

ában és a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 
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A bizottság tagjai áttekintik a szerb nemzetiség szavazólap mintáját, valamint a jelölő 

szervezetek emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 

109/2019. (09.09.) sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a 

szavazólapon elhelyezett adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 182/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi szerb nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán a szerb 

nemzetiség szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának 

megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon, 2019. szeptember 

19-én (csütörtök) 16.00-ig megérkezzen a Budapest VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottsághoz (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: 

valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap 

adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági 

felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezetnek személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként kell 

benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban 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 kérelem 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban Ve.) 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése alapján a 

szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és 

betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 
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állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

 

A Ve. 321. §-a szerint: 

(1) Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat 

megválasztására. 

(2) A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. 

(3) A szavazólapon az 5. melléklet a)-f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)-f) és k) pontja 

szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell 

tüntetni. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott szerb nemzetiségi szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, 

valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 109/2019. (IX.09.) sz. 

határozata szerint kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. 

§-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 311. §-ában, 321. §-ában, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 222-225. §-

ában és a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

A bizottság tagjai áttekintik a szlovák nemzetiség szavazólap mintáját, valamint a jelölő 

szervezetek emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 

110/2019. (09.09.) sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a 

szavazólapon elhelyezett adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 183/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán a szlovák 

nemzetiség szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának 

megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon, 2019. szeptember 

19-én (csütörtök) 16.00-ig megérkezzen a Budapest VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottsághoz (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: 

valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap 

adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági 

felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezetnek személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként kell 

benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban 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 kérelem 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban Ve.) 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése alapján a 

szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és 

betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 
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jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

 

A Ve. 321. §-a szerint: 

(1) Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat 

megválasztására. 

(2) A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. 

(3) A szavazólapon az 5. melléklet a)-f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)-f) és k) pontja 

szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell 

tüntetni. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott szlovák nemzetiségi szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta 

és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, 

valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 110/2019. (IX.09.) sz. 

határozata szerint kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. 

§-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 311. §-ában, 321. §-ában, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 222-225. §-

ában és a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

A bizottság tagjai áttekintik az ukrán nemzetiség szavazólap mintáját, valamint a jelölő 

szervezetek emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 

111/2019. (09.09.) sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a 

szavazólapon elhelyezett adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 184/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán az ukrán 

nemzetiség szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának 

megfelelően jóváhagyja. 
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A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon, 2019. szeptember 

19-én (csütörtök) 16.00-ig megérkezzen a Budapest VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottsághoz (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: 

valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap 

adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági 

felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezetnek személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként kell 

benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban 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 kérelem 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban Ve.) 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése alapján a 

szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és 

betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

 

A Ve. 321. §-a szerint: 

(1) Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat 

megválasztására. 
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(2) A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. 

(3) A szavazólapon az 5. melléklet a)-f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)-f) és k) pontja 

szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell 

tüntetni. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott ukrán nemzetiségi szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és 

megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, 

valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 111/2019. (IX.09.) sz. 

határozata szerint kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. 

§-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 311. §-ában, 321. §-ában, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 222-225. §-

ában és a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

A bizottság tagjai áttekintik a német nemzetiség szavazólap mintáját, valamint a jelölő 

szervezetek emblémáit, a jelölő szervezetek megnevezéseit, jelöltek neveit, valamint a 

112/2019. (09.09.) sz. HVB határozatban foglalt sorrendet. Lemérik vonalzóval a 

szavazólapon elhelyezett adatok méretét. 

 

dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 185/2019. (09.18.) számon 6 

igen 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán a német 

nemzetiség szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának 

megfelelően jóváhagyja. 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon, 2019. szeptember 

19-én (csütörtök) 16.00-ig megérkezzen a Budapest VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottsághoz (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 313-6696, email: 

valasztas@jozsefvaros.hu). A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap 

adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. A bírósági 

felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 
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nélküli szervezetnek személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként kell 

benyújtania. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban 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 kérelem 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy 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 szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban Ve.) 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése alapján a 

szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és 

betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján, ha a közös jelölt, illetve lista 

állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, 

azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 

elhelyezni. 

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

- megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 

szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket. 

 

A Ve. 321. §-a szerint: 

(1) Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat 

megválasztására. 

(2) A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. 

(3) A szavazólapon az 5. melléklet a)-f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)-f) és k) pontja 

szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell 

tüntetni. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási informatikai 

rendszerből kinyomtatott német nemzetiségi szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta 

és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, 
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valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 112/2019. (IX.09.) sz. 

határozata szerint kisorsolt sorrenddel.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti 

szavazólap adattartalmát. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. 

§-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) 

bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158-162. §-ában, 311. §-ában, 321. §-ában, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 222-225. §-

ában és a 239-240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 

 dr. Galambos Károly 

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

A HVB rövid szünetet tart. 17.40-kor az ülést folytatják. 

 

 

2. napirendi pont: Kifogás elbírálása  

dr. Mészár Erika 
Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP jelölő szervezetek meghatalmazottja 2019. 

szeptember 17-én kifogást nyújtott be Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottsághoz arra hivatkozással, hogy ismeretlen(ek) által elkövetett plakátok megrongálása 

(letépése, festékszóróval lefújása) sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontját valamint 144. § (3) bekezdését.  

Beadványozó előadta, hogy az október 13-i önkormányzati képviselőválasztás kampányában 

a Pikó András polgármester-jelöltet és 12 egyéni képviselőjelöltet támogató aktivistáik 

választási plakátokat helyeztek el a kerület több pontján. 2019. szeptember 14-én észlelték, 

hogy plakátjaik közül jónéhányat ismeretlen(ek) festékszóróval és letépéssel rongáltak meg. 

Aktivistáik beszámolói alapján a plakátok szeptember 13-án este még sértetlenek voltak. 

 

Bizonyítékként 7 db fényképfelvételt csatolt a helyszínek megjelölésével. Beadványozó 

előadta, hogy tudomása szerint a Kőris utca és az Orczy út sarkán, valamint a Baross utca 

109. számnál is működik térfigyelő kamera, amely hasznos információkkal szolgálhat a 

jogsértés elkövetőinek kilétével kapcsolatban. 

 

Beadványozó álláspontja szerint a plakátok megrongálása a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) 

pontjára, valamint a 140. § (3) bekezdésére tekintettel törvénysértő. Azzal ugyanis, hogy 

ismeretlen személy(ek) a Ve. 144. § (3) bekezdése szerint jogszerűen elhelyezett plakátokat 

megrongáltak, illetve fekete felületképző anyaggal elfedték, megsértették a Ve. 144. § (3) 

bekezdésében biztosított jogosultságot, amely egyben a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás követelményének sérelmére, hatását tekintve pedig a választások tisztaságának 

sérelmére is vezetett. 

Beadványozó az előadottakra tekintettel kérte a Helyi Választási Bizottságot, hogy állapítsa 

meg a jogsértést és kérje a Helyi Választási Iroda vezetőjét arra, hogy (ahol lehetséges) a 
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térfigyelő kamerák felvételeinek megtekintése után tegyen rendőrségi feljelentést a plakátok 

megrongálása miatt. 

A Választási Iroda megvizsgálta a beadványt, és megállapította, hogy a bizonyítékként 

becsatolt fényképeken látható kampányeszközök a Ve. 144. § (1) bekezdése értelmében 

plakátnak minősülnek és ezeken ismeretlen személy(ek) fekete felületképző anyagot helyezett 

el, egy esetben leszaggatta azt. A Választási Bizottság a becsatolt fényképek alapján két 

esetben tudta megállapítani, hogy a plakát hol található (Kőris utca és Muzsikus cigányok 

parkja), a többi plakát esetében nem állapítható meg a közterület neve. A többi esetben is 

vélelmezhető, de nem bizonyított, hogy Budapest VIII. kerületében vannak ezek a plakátok. 

Javasolja a Bizottságnak, hogy adjon helyt a kifogásnak abban a részében, hogy a 

jogszabálysértést állapítsa meg, azonban a másik részében javasolja elutasítani a kifogást, 

tekintettel arra, hogy ez a kifogás nem a Választási Iroda tevékenységével kapcsolatos.  

Ismerteti a Bizottsággal, hogy a térfigyelő kamerák felvételét milyen esetben lehet használni. 

a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. §-a rendelkezik az alábbiak 

szerint: 

 

„(3) A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára 

nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő 

elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet 

előterjesztésére a képviselő-testület dönt. 

(4) A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a képfelvevők elhelyezéséről 

és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az 

adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján 

közzéteszi. 

(5) A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon 

figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az 

adatkezelés tényéről. 

(5a) A felügyelet jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik a Kormány által 

kijelölt központi tárhelyszolgáltatóval. A (3) bekezdésben meghatározott felvételt - 

amennyiben annak műszaki és technikai feltételei adottak - a felügyelet a Kormány által 

kijelölt központi tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti. 

(6) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel a rögzítés helyszínén 

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, 

b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, 

c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási 

hatósági eljárásban, továbbá 

d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban 

használható fel. 

(6a) A (3) bekezdésben meghatározott felvétel 

a) a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása 

céljából, 

b) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, 

iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából, 
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c) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve 

d) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében 

is felhasználható.” 

Dr. Galambos Károly 

Egyetért a HVI indítványával. Véleménye szerint a HVB és a HVI egymás mellé rendelt 

szervek, egyik sem felettese a másiknak. Amit a HVI előterjeszt, azon a Bizottság túlléphet, 

hozhat más döntést, azonban általában javasolja azokat elfogadni. Elégedettségét fejezi ki a 

HVI munkájával kapcsolatban. Előadja, hogy a beadvány a kifogás követelményeinek eleget 

tesz, a Bizottság érdemben tudja tárgyalni a plakát letépés és rongálás tényállást. Javasolja a 

jogszabálysértést és alapelv sértés megállapítását azzal, hogy ismeretlen elkövetőt nem lehet 

eltiltani a jogsértéstől. Azonban az, hogy a HVI-t milyen tevékenységre szólítsa fel, az nem 

képezheti a HVB feladatát. 

Megnyitja a vitát. 

dr. Gőz Gabriella 

Annyival egészítené ki, hogy a kifogásban csak „kérje” kifejezés szerepel. Azért merült fel ez 

a kérés, mert a többször előfordult a kerületben a választási plakátok rongálása. Ez alapján 

meggondolhatná az Iroda, hogy érdemes-e ilyen feljelentést tenni. 

Dr. Galambos Károly 
A kérelem az az, hogy valamiről döntsön a Bizottság, mégpedig, hogy kérje fel a HVI 

vezetőjét. Holott, aki ezt sérelmesnek érzi saját magára, az odafordulhat a felvételek 

kezelőjéhez, vagy a megfelelő eljárást kezdeményezheti. Úgy gondolja, hogy ez nem a HVB 

hatásköre.  

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot.  

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság kifogás elbírálása tárgyában 

186/2019. (09.18.) sz. határozatával 5 igen 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság beadványozónak 2019. 

szeptember 17-én választási plakátok megrongálása tárgyában benyújtott kifogásának 

abban a részében helyt ad, hogy a bejelentett cselekmény megsértette a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában rögzített 

alapelvet 

 

A Helyi Választási Bizottság a kifogást egyebekben elutasítja. 

 

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 jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

21. napján (szombaton) 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 
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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. 

Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP jelölő szervezetek meghatalmazottja (a 

továbbiakban: Beadványozó) 2019. szeptember 17-én 15 óra 39 perckor elektronikus úton 

kifogást nyújtott be Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottsághoz arra 

hivatkozással, hogy ismeretlen(ek) által elkövetett plakátok megrongálása (letépése, 

festékszóróval lefújása) sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontját valamint 144. § (3) bekezdését.  

Kérte a Helyi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogsértést és kérje a Helyi 

Választási Iroda vezetőjét arra, hogy (ahol lehetséges) a térfigyelő kamerák felvételeinek 

megtekintése után tegyen rendőrségi feljelentést a plakátok megrongálása miatt. 

 

Beadványozó előadta, hogy az október 13-i önkormányzati képviselőválasztás kampányában 

a Pikó András polgármester-jelöltet és 12 egyéni képviselőjelöltet támogató aktivistáik a Ve. 

144. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően választási plakátokat helyeztek el a kerület 

több pontján. 2019. szeptember 14-én észlelték, hogy plakátjaik közül jónéhányat 

ismeretlen(ek) festékszóróval és letépéssel rongáltak meg. Aktivistáik beszámolói alapján a 

plakátok szeptember 13-án este még sértetlenek voltak. 

 

Bizonyítékként 7 db fényképfelvételt csatolt a helyszínek megjelölésével:  

1. sz. fotó: a Kőris utca és az Orczy út sarkán Pikó András plakátjait festették le 

2. sz. fotó: a Nagy Fuvaros és a Népszínház utca sarkán: Pikó András és Camara-Bereczki 

Ferenc Miklós közös plakátja festékszóróval lefújva 

3. sz. fotó: Kálvária tér – Karácsony Sándor utca: Pikó András és Camara-Bereczki Ferenc 

Miklós közös plakátja festékszóróval lefújva 

4. sz. fotó: Baross utca - Muzsikus cigányok parkja megállónál Pikó András és Szili-Darók 

Ildikó közös plakátja festékszóróval lefújva 

5. sz. fotó: Orczy út- Diószegi utca sarok: Pikó András lefújt plakátjai 

6.sz. fotó: Népszínház utca, József körút sarka: dr. Erőss Gábor plakátja leszaggatva 

7.sz. fotó: Orczy út – Vajda Péter utca sarok: Pikó András lefestett plakátja 

 

Beadványozó előadta, hogy tudomása szerint a Kőris utca és az Orczy út sarkán, valamint a 

Baross utca 109. számnál is működik térfigyelő kamera, amely hasznos információkkal 

szolgálhat a jogsértés elkövetőinek kilétével kapcsolatban. 

 

Beadványozó álláspontja szerint a plakátok megrongálása a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) 

pontjára, valamint a 140. § (3) bekezdésére tekintettel törvénysértő. Azzal ugyanis, hogy 

ismeretlen személy(ek) a Ve. 144. § (3) bekezdése szerint jogszerűen elhelyezett plakátokat 

megrongáltak, illetve fekete felületképző anyaggal elfedték, megsértették a Ve. 144. § (3) 

bekezdésében biztosított jogosultságot, amely egyben a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás követelményének sérelmére, hatását tekintve pedig a választások tisztaságának 

sérelmére is vezetett. 
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Beadványozó az előadottakra tekintettel kérte a Helyi Választási Bizottságot, hogy állapítsa 

meg a jogsértést és kérje a Helyi Választási Iroda vezetőjét arra, hogy (ahol lehetséges) a 

térfigyelő kamerák felvételeinek megtekintése után tegyen rendőrségi feljelentést a plakátok 

megrongálása miatt. 

 

II. 

 

A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a 

választási eljárás alapelveinek megsértésére 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; ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett 

tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani.  

 

A Ve. 212. § (1) bekezdése szerint a kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani, ugyanezen § (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 magyar 

állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási 

Bizottság) megvizsgálta a kifogással szemben támasztott törvényi követelményeket és 

megállapította, az érdemi elbírálásra alkalmas. 

 

A Ve. 140. § a) pontja alapján kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely 

alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a 

plakát.  

A Ve. 144. § (1) bekezdése értelmében e §  alkalmazásában plakát a választási falragasz, 

felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. 

A Ve. 144. § (3) bekezdése szerint plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben 

meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető. 

A Ve. 144. § (7) bekezdése kimondja, hogy a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje 

más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. 

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a bizonyítékként becsatolt fényképeken látható 

kampányeszközök a Ve. 144. § (1) bekezdése értelmében plakátnak minősülnek és ezeken 

ismeretlen személy(ek) fekete felületképző anyagot helyezett el, egy esetben leszaggatta azt. 

A Választási Bizottság a becsatolt fényképek alapján két esetben tudta megállapítani, hogy a 

plakát hol található (Kőris utca és Muzsikus cigányok parkja), a többi plakát esetében nem 

állapítható meg a közterület neve. 
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A Választási Bizottság álláspontja szerint mivel a cselekmény kampányidőszakban történt, a 

jelöltet állító szervet és a jelöltet ábrázoló plakát megrongálása, megsemmisítése akadályozza 

a jelöltet a kampánytevékenysége végzésében. 

 

A Választási Bizottság a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, a választási plakátok 

festékszóróval való bepiszkításával és a plakátok részbeni eltávolításával ismeretlen személy 

vagy személyek megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti a választás 

tisztaságának megóvása, valamint e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás alapelvet.  

 

A Választási Bizottság a kifogásban megjelölt jogsértést igazolhatónak találta, így annak helyt 

adott a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján megállapította a jogszabálysértés tényét. 

 

A Választási Bizottság a kifogásnak a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda 

(továbbiakban Választási Iroda) vezetőjének a térfigyelő kamerák felvételeinek 

megtekintésére és ezt követően rendőrségi feljelentés megtételére irányuló felkérésére 

vonatkozó részét az alábbiak miatt utasította el: 

 

A Ve. 210. § (1) bekezdése alapján a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás 

elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási 

iroda működik. 

 

A Ve. 218. § (2) bekezdése alapján, ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad 

a) megállapítja a jogszabálysértés tényét, 

b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől. 

c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és 

megismételteti, 

d) a választási kampány szabályainak megsértése, illetve a 124. § (2) bekezdésében és a 155. 

§-ban foglalt kötelezettség megszegése esetén bírságot is kiszabhat. 

 

A Választási Bizottság fentiek alapján megállapította, hogy a kifogás azon része, amely a 

Választási Iroda vezetőjének felkérésére vonatkozik nem a Választási Iroda tevékenységével 

kapcsolatos, ezért a kifogásolt cselekmény elbírálása során hozott helyt adó döntés nem 

terjeszthető ki Választási Iroda vezetőjére. A Ve. nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, ami 

alapján a Választási Bizottság azon kívül, hogy a megállapítja a jogszabálysértés tényét, és 

amennyiben ismert, a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől, a kifogás elbírálása során 

vizsgált ügyben további személyekre határozatot hozhatna. Ezért a kifogás ezen részét 

elutasította.  

 

A Választási Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a térfigyelő kamerák felvételének 

megtekintésére vonatkozóan a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. §-a 

rendelkezik az alábbiak szerint: 

 

„(3) A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára 

nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő 

elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet 

előterjesztésére a képviselő-testület dönt. 

(4) A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a képfelvevők elhelyezéséről és 

a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az 
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adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján 

közzéteszi. 

(5) A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon 

figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés 

tényéről. 

(5a) A felügyelet jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik a Kormány által 

kijelölt központi tárhelyszolgáltatóval. A (3) bekezdésben meghatározott felvételt - 

amennyiben annak műszaki és technikai feltételei adottak - a felügyelet a Kormány által 

kijelölt központi tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti. 

(6) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel a rögzítés helyszínén 

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, 

b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, 

c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási 

hatósági eljárásban, továbbá 

d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban 

használható fel. 

(6a) A (3) bekezdésben meghatározott felvétel 

a) a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása 

céljából, 

b) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, 

iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából, 

c) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve 

d) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében 

is felhasználható.” 

 

Fentiek alapján a jegyző a Választási Iroda vezetőjeként nem használhatja fel a térfigyelő 

kamerák felvételeit tekintettel arra, hogy a fenti feltételek nem állnak fenn, így a 

megtekintésre a Választási Bizottság jogszerűen nem utasíthatja vagy kérheti fel. 

 

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

adatok alapján dönt.  

 

Fentiekre tekintettel a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

III. 

 

A Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) és (2) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 208-210. 

§-ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 218. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a)-b) pontjában, 

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 
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3. napirendi pont: Egyebek  

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a C8 – Civilek Józsefvárosért tiltakozást nyújtott be a Helyi 

Választási Bizottság 2019. szeptember 11-ei jegyzőkönyvében foglaltak miatt, és kérte, hogy 

azt a HVB elnöke ismertesse a bizottsággal. 

 

dr. Galambos Károly 

Tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy C8-Civilek Józsefvárosért tiltakozó levelet nyújtott be. 

A tiltakozó levelet a Bizottság valamennyi tagja e-mailben – a személyes adatok kitakarásával 

– megkapta, és az ülésen teljes terjedelmében ismertetésre került.  

 

Véleménye szerint a HVB ülése nyilvános. A HVB-tag nyilatkozata rögzítése a 

jegyzőkönyvben nem valósít meg semmilyen jogsértést, mivel a napirenddel kapcsolatos vita 

része volt. A jegyzőkönyvben foglalt szövegezést pedig az ülésen jelen levő tag elolvasta, és a 

jegyzőkönyvet aláírta.  

 

Dr. Galambos Károly ismerteti a C8-Civilek Józsefvárosért levelét. 

 

dr. Gőz Gabriella 

Tudni szeretné, hogy mi kerül bele a jegyzőkönyvbe a tiltakozó levélből. 

 

dr. Galambos Károly 

A Ve. nem ismer olyat, hogy tiltakozást. A jegyzőkönyv tartalma ellen tiltakozik, egy tag 

megnyilatkozása, véleménye ellen. 

 

dr. Gőz Gabriella 

A Ve. sok mindenre nem ad választ, lehetőséget. Mégis ott van egy nyilvános 

jegyzőkönyvben, ami a honlapon olvasható, a kifejezés bántotta őket.  

 

dr. Galambos Károly 

Kéri a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy a tiltakozó levél ismertetésre került. 

 

Több kérdés, észrevétel nem lévén 18 óra 20 perckor az ülést berekeszti. 

 

K. m. f. 

 

 

 _______________________________ ________________________________ 

 dr. Galambos Károly Danyiné Vámosi Gabriella  

 

  

 _______________________________ ________________________________ 

 Tavaszi Józsefné  dr. Lóránth József    

 

  

 _______________________________ ________________________________

 dr. Gőz Gabriella Pongrácz Erzsébet Zsuzsánna   
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         _______________________________ 

                           dr. Mészár Erika 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

 dr. Balla Katalin  dr. Kiss Marietta  

   

  

  

_______________________________  

 Mátraházi Judit  

   

 

Határozatok nyilvánosságra hozatala: 

Helyben szokásos módon kifüggesztéssel, honlapon történő megjelentetés: 

 

___________________________ (dátum)  ___________________________ (HVI aláírása) 

 

 


