
Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 64/2014. 

(IV.06.) számon 8 igen 0 nem szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

beadványozónak 2014. április 06-án Budapest, VIII. kerület Szigony u. 6. sz. előtt  

kampánytevékenység folytatása miatt benyújtott kifogását 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 Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a 06. sz. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-

67., fax: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. április 

09-én (szerda) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 

223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a 

lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi 

azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló 

okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

I n d o k o l á s 

I. 

Z. O. (lakcím ………………………...) kifogást nyújtott be 2014. április 06-án a Választási 

Bizottságának címezve a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt jogszabálysértés 

miatt, melyben előadta hogy a Budapest, VIII. kerület Szigony u. 6. sz. előtt az MSZP jelölő 

szervezet a Ve 143. §-át megsértve a törvényben előírt 150 m-es határt be nem tartva a 

szavazókör előtt nyilvánosan és közterületen kampánytevékenységet folytat. Kérte, hogy a 

Választási Bizottság a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, valamint a jogsértőt és az MSZP-

s aktivistákat a további jogszabálysértéstől tiltsa el. 

II. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a szerint 

kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás 

alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi 

névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. 

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban 

Választási Bizottság) megvizsgálta a kifogással szemben támasztott törvényi 

követelményeket, megállapította, hogy a beadványozó a központi névjegyzékben szerepel, a 

kifogás nem elkésett és megfelel a Ve. rendelkezéseinek. 

 

A Ve. 2. § (1) e) pontjai szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre 

kell juttatni a következő alapelveket: 

a) a választás tisztaságának megóvása, 

mailto:valasztas@jozsefvaros.hu


e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás. 

 

A Ve. 143. §-a szerint: „A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség 

megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - 

választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.” 

 

A Választási Bizottság a tényállás tisztázása érdekében kérelmező részére - kérésére - 

biztosította a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Beadványozó a Bp., VIII. Losonci tér. 1. sz. 

alatti Általános Iskolát jelölte meg, mint szavazókört, melynek 150 méteres területén belül 

követték el a kifogásolt cselekményt.  

 

A Választási Bizottság az interneten elérhető térkép alapján megállapította, hogy a kifogásban 

jelölt közterületi helyszín nem tartozik a Ve. 143. §-a szerinti területbe tekintettel arra, hogy 

az a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon 

kívül van. Fentiek alapján a Választási Bizottság a Ve. 220. §-a alapján a kifogást elutasította. 

 

III. 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság hatásköre és 

határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) 

és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 143. §-ában, 208-209. §-ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 218. 

§ (1) bekezdésében, 220. §-ában, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. 

§ (3), 221. §, a 223.-225. §-ában foglaltakon alapul. 

 

 

 
 dr. Galambos Károly 

 Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

 Választási Bizottság elnöke 

 sk. 

 

 


