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 Dr. Temesi István elnök 

 Dr. Vértesy László 

 Dr. Szalay Tamás 

 Dr. Horváth Máté 

 Dr. Avarkeszi Dezső 

 

FVI munkatársai: 

 

Megyesné dr. Hermann Judit A Fővárosi Választási Iroda helyettes vezetője 

 FVI munkatársai 

 

 

N a p i r e n d 
 

1. A. Cs. fellebbezése a XIX. kerületi HVB 159/2014. (IX. 15.) számú határozata 

ellen 

2. P. L. kifogása Ughy Attila polgármester-jelölt kampányával kapcsolatban 

3. N. F. fellebbezése a XIX. kerületi HVB 168/2014. (IX. 15.) számú határozata ellen 

4. K. P. kifogása a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata honlapjával és annak „Városkép” című lapjával szemben 

5. B. G. fellebbezése a Budapest VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 210/2014. 

(IX. 16.) számú határozata ellen 

 

 

Dr. Temesi István: Az ülést megnyitja, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Fővárosi 

Választási Bizottság négy tagja jelen van, a Bizottság határozatképes. Javasolja a Fővárosi 

Választási Iroda napirendi javaslatának elfogadását. 

 

(Szavazás) 

 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 

 

 

 

 

 

 



2014.09.18 

.  

2 

 

1. Napirend 

 

A. Cs. fellebbezése a XIX. kerületi HVB 159/2014. (IX. 15.) számú határozata ellen 

 

(Megérkezik Dr. Horváth Máté) 

 

Dr. Temesi István: Bejelenti, hogy a Fővárosi Választási Bizottság kiegészült öt főre. 

 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Avarkeszi Dezső 

Dr. Szalay Tamás 

Dr. Horváth Máté 

Dr. Vértesy László 

Dr. Temesi István 

 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

206/2014. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

 

az A. Cs. által a Budapest Főváros XIX. kerületi Helyi Választási Bizottság 159/2014. (IX. 

12.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, öt igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő másodfokú határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot megváltozatja és megállapítja, 

hogy a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata által a XIX. kerületi 

iskolásoknak ingyenesen juttatott füzetcsomag borítólapja megsértette a választási 

eljárás esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelvét, ezt meghaladóan a kifogást 

elutasítja.   

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon 

belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 Budapest V. 

kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az 

legkésőbb 2014. szeptember 21-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. 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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I n d o k o l á s 

 

A. Cs. 2014. szeptember 10-én kifogással fordult a Budapest Főváros XIX. kerületi Helyi 

Választási Bizottsághoz, melyben előadta, hogy Gajda Péter — Budapest Főváros XIX. 

kerület Kispest Önkormányzatának polgármestere és egyben az MSZP-EGYÜTT-PM-DK-

Kispest Jövőjéért Egyesület jelölőszervezetek közös polgármesterjelöltje — a kerületi iskolás 

gyerekek számára a kerületi önkormányzat által díjmentesen biztosított füzetcsomag 

borítólapjaként tájékoztatásnak álcázott kampányanyagot küldött meg. A füzetcsomag 

borítólapját összevetve Gajda Péter választási óriás plakátjával — a kifogásban mindkettő 

képe bemutatásra került — megállapítható, hogy azok színvilágukban, tartalmukban, 

elrendezésükben és megjelenésükben erősen hasonlatosak.  

 

A. Cs. álláspontja szerint a füzetcsomag borítólapja megjelenésével, az eljuttatás időzítésével 

Gajda Péter polgármesterjelölt kampányát erősíti, amely cselekmény sérti a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) 

pontjában foglalt alapelveket (esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, 

jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás).  

 

A Ve. 141. §-a a kampánytevékenység körébe von minden olyan tevékenységet, amely 

alkalmas a választói akarat befolyásolására. Kifogástevő szerint az önkormányzati forrásból 

megvalósított ingyenes füzetcsomag borítólapjának a választási kampányidőszakban való 

eljuttatása, a jelölt és a polgármester személyének azonossága, valamint a borítólap választási 

plakáthoz való egyértelmű hasonlatossága miatt alkalmas a választási akarat befolyásolására, 

és ennélfogva Gajda Péter polgármester-jelölt választási kampányát tiltott módon erősíti.     

 

A. Cs. előadta azt is, hogy a füzetcsomagot a fia részére 2014. szeptember 8-án adták át az 

Erkel Ferenc Általános Iskolában. Gyermeke 2014. szeptember 1. és 8. között betegség miatt 

iskolába igazoltan nem járt, orvosi igazolása az iskolájában leadásra került (az igazolás 

másolatát becsatolta). Az általa sérelmezett magatartásra tehát vele és családjával szemben 

2014. szeptember 8-án került sor. 

 

Kifogástevő beadványa alapján — utalva arra is, hogy álláspontját a Kúria hasonló ügyben 

hozott Kvk.IV.37.360/2014/2. számú határozata is alátámasztja — a Ve. 2. § (1) bekezdés b) 

és d) pontjaiban rögzített alapelvek (önkéntes részvétel a választási eljárásban, 

fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése) megsértésének 

megállapítását és a Ve. 218. § (2) bekezdés d) és e) pontjaiban rögzített jogkövetkezmények  

(bírság kiszabása) alkalmazását kérte Gajda Péterrel szemben.  

 

A Budapest Főváros XIX. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

159/2014. (IX. 15.) számú elsőfokú határozatával a kifogást elkésettség miatt érdemi vizsgálat 

nélkül elutasította. 

 

Döntését azzal indokolta, hogy a Helyi Választási Irodától kapott hivatalos adat szerint a 

füzetcsomag átadására 2014. szeptember 1. és 2. napján került sor a kerületi iskolások 

számára. A HVB álláspontja szerint a kifogás alapjául szolgáló cselekmény jelölt általi 

elkövetésének időpontja ez az időpont, még akkor is, ha egyes füzetcsomagokat szubjektív 

körülmények okán egyes iskolások későbbi időpontban kaptak meg. A Ve. 209. § (1) 

bekezdése értelmében a kifogásnak legkésőbb 2014. szeptember 5. napján meg kellett volna 

érkeznie a HVB-hez, amivel szemben a benyújtásra csak 2014. szeptember 10. napján került 

sor. Mivel a kifogás elkésett, azt a HVB a Ve. 215. § b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül 

elutasította. 
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A határozat ellen A. Cs. nyújtott be a törvényes határidőn belül — kifogását fenntartva — 

fellebbezést, amelyben a döntés megváltoztatását kérte. 

 

Álláspontja szerint a jogsértés elkövetésének időpontja az a nap, amelyen a sérelmezett 

füzetcsomag a kifogásoló személy részére átadásra került. A jogorvoslati határidő kezdete 

nem sérelmezett tevékenység kezdőidőpontja, hanem az utolsó időpont, amikor a sérelmezett 

állapot még fenn áll. Nem lehet vitás, de még kétértelmű sem, hogy az állapot fennállásába 

beletartozik az az időpont, amikor a választópolgár felé átadásra került a füzetcsomag, azaz a 

választói akaratot befolyásoló jogellenes kampánytevékenység a választó részére realizálódik, 

részére befolyással lép fel. 

 

A fellebbezés részben alapos.  

 

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a sérelmezett 

jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a választási 

bizottsághoz. A Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell 

utasítani, ha az elkésett.  

 

A Fővárosi Választási Bizottságnak elsőként abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy 

kifogást határidőben nyújtották-e be.  

 

Az iratok között megtalálható az Erkel Ferenc Általános Iskola igazgatójának a Budapest 

XIX. ker. Kispesti Önkormányzat jegyzőjéhez 2014. szeptember 12-én intézett nyilatkozata, 

amely szerint a füzetcsomagok kiosztása az iskolában 2014. szeptember 1-jén délelőtt történt 

meg. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság azonban elfogadta kifogástevő azon állítását, miszerint 

gyermekének — betegsége miatt — csak szeptember 8-án kerülhetett átadásra a sérelmezett 

borítóval ellátott ingyenes füzetcsomag, tehát az iskolában — a hiányzásokból kifolyólag —

nem minden tanulónak tudták azt szeptember 1-jén átadni és ezt a körülményt a Fővárosi 

Választási Bizottság életszerű helyzetnek tartja.   

 

Mindezekből a Fővárosi Választási Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy kifogástevő 

esetében a kifogás benyújtására meghatározott háromnapos határidőt 2014. szeptember 8-ától 

kell számítani. A Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint ugyanis a sérelmezett 

tevékenység kifogástevő felé ezen időpontban valósult meg, ezt megelőzően kifogástevő a 

füzetcsomaghoz nem juthatott hozzá, és nem tőle függő körülmény miatt kapta meg később. 

Kifogástevő szeptember 8-át megelőzően nem volt abban a helyzetben, hogy a füzetcsomag 

borítóját megismerhesse. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság tehát — a kifogás szeptember 10-i benyújtására figyelemmel 

— a kifogást határidőben érkezettnek tekintette és érdemben megvizsgálta.         

 

A Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint a választási eljárásban a bizonyítási teher 

— a Ve. 151. § (2) bekezdésének kivételével — a jogorvoslatot kérőt terheli, ebből 

következően a Fővárosi Választási Bizottság csak azon bizonyítékok körében vizsgálódhat, 

amelyre a jogorvoslatot kérők hivatkoztak, vagy benyújtottak. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság egybevetette a sérelmezett füzetcsomag borítójának a 

kifogásban megadott képét Gajda Péter választási óriásplakátjának szintén a kifogásban 

található képével. Megállapítható, hogy a „Gajda Péter Kispest polgármestere” felirat mind a 
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borítón, mind az óriás plakáton azonos betűtípussal, sötét háttérrel, fehér betűvel, azonos 

elrendezési módon, de eltérő méretben van megjelenítve. A „Gajda Péter Kispest 

polgármestere” felirat mellett mindkét esetben Gajda Péter jól látható, azonos beállítású, de 

szintén eltérő méretű fényképe látható. Egyéb azonosság felderítésére — vagy a borító 

szövegének elolvasásra — a fényképek minősége miatt a Fővárosi Választási Bizottságnak 

nem volt lehetősége.  

 

A füzetcsomag borítólapja és a választási óriásplakát azonosnak talált elemeiről a Fővárosi 

Választási Bizottság megállapítja, hogy azok a képeken úgy vannak beállítva, a képek olyan 

központi, hangsúlyos elemei, amelyeket háttérbe szorítják, elmossák a két kép egyéb eltérő 

részleteit és a szemlélőben a két kép egyértelmű hasonlóságának, azonosságának képzetét 

keltik. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a füzetcsomag eljuttatására nem 

vitathatóan a választási kampányidőszakban került sor, de a füzetcsomag céljára tekintettel 

megállapítja azt is, hogy az eljuttatásra az iskolakezdés volt legjobb időpont. A füzetcsomagot 

azonban el lehetett volna más borítóval is látni. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság egyetért a kifogástevő azon álláspontjával, miszerint a két 

kép hasonlósága, a választási kampányidőszakban való eljuttatása, a polgármester és a jelölt 

személyének azonossága — a jelöltre való egyértelmű utalás miatt — alkalmas a választói 

akarat befolyásolására, ennek folytán a füzetcsomag borítólapja a Ve. 141. §-a szerinti 

kampány eszköznek minősül. 

 

Kifogástevő beadványának különböző bekezdéseiben a Ve. 2. § (1) bekezdés b) pontjában 

(önkéntes részvétel a választási eljárásban, c) pontjában (esélyegyenlőség a jelöltek és a 

jelölő szervezetek között), d) pontjában (fogyatékossággal élő választópolgárok 

joggyakorlásának elősegítése) és e) pontjában (jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás) 

foglalt alapelvek megsértésének megállapítását kérte. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés b) és d) pontjaiban 

foglalt alapelvek, azaz az önkéntes részvétel a választási eljárásban, valamint a 

fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése vonatkozásában a 

jogsértés nem állapítható meg, ezek sérelme egyébként az ügyben fel sem vetődött. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság azonban érdemben vizsgálta a Ve. 2. § (1) bekezdés c) 

pontjában meghatározott esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti alapelv, 

valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás alapelvének megsértését. 

 

Az iskolai füzetcsomag Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának az 

ingyenes juttatása a kerületben tanuló általános iskolások részére. A Fővárosi Választási 

Bizottság álláspontja szerint az önkormányzatoknak, mint a helyi közhatalom 

megtestesítőinek a választási eljárásban semlegesnek kell maradniuk. Az önkormányzatnak a 

választási kampány időszakára eső bármely olyan intézkedése, amely akár tényszerűen, vagy 

akárcsak látszatában is az önkormányzat semleges pozíciójának feladását mutatja, és az 

önkormányzat az egyik jelölt mellett tűnik fel, a választási esélyegyenlőség megsértését 

jelenti.  

 

A jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás megsértése akkor állapítható meg, meg, ha a 

formális jogkövetés során felismerhető az a szándék, hogy a jogintézményben rejlő tartalmat 

kihasználják. A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy füzetcsomag borítója 

nyilvánvalóan a polgármester-jelölt egyidejű népszerűsítését is szolgálta, ezért a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás megsértését is kell mondania. 
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Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Budapest Főváros 

XIX. kerület Kispest Önkormányzata által a kerület iskolásaihoz eljutatott ingyenes 

füzetcsomag borítója a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjába ütközően törvénysértő volt.  

  

Az esélyegyenlőség megtartása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 

megítélésben a Fővárosi Választási Bizottság figyelemmel volt a Kúria  

Kvk.I.37.394/2014/2., Kvk.IV.37.359/2014/2., valamint a Kvk.IV.37.360/2014/2. számú 

végzéseinek elvi jellegű megállapításaira. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján 

az elsőfokú határozatot megváltoztatva a rendelkező rész szerint határozott.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság mellőzte Budapest Főváros XIX. kerület Kispest 

Önkormányzatával szemben a bírság megfizetésére kötelezést, mert a megállapított jogsértést 

nem tartotta olyan súlyúnak, amely a bírság kiszabását indokolná. A Fővárosi Választási 

Bizottság figyelembe vette, hogy az alkalmazott kampányeszköz csak korlátozott hatás 

elérésre volt alkalmas, nem érintette a kerület minden választópolgárát, és ilyet állítást maga a 

jogorvoslatot kérő sem tett.  

 

A határozat Ve. 2. § (1) bekezdés b), c), d) és e) pontján, a 141. §-án, 231. § (5) bekezdés b) 

pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) 

közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

2. Napirend 

P. L. kifogása Ughy Attila polgármester-jelölt kampányával kapcsolatban 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

- 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

207/2014. (IX. 18.) FVB  számú  határozatával 

 

a P. L. által benyújtott kifogás tárgyában, 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon 

belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az 

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti 

Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

(1052 Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) 

úgy, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 21-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A 

fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a 
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lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, 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, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg 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 

 

P. L. 2014. szeptember 15-én kifogást nyújtott be a Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottságához, amely 2014. szeptember 16-án 

hozott döntése alapján, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 151. § (1) bekezdése és a Ve. 213. § (1) bekezdése alapján áttette a 

Fővárosi Választási Bizottsághoz, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási 

bizottsághoz.  

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy kifogása Ughy Attila FIDESZ-KDNP polgármester 

jelölt úrral és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzatával szemben nyújtja be. Kérelméhez csatolta a polgármester jelölt Budapest 

XVIII. kerület, Csapó utca Darányi utca sarkánál elhelyezett óriásplakátjáról készített 

fényképfelvételt, továbbá a http://www.tovabb18.hu/ link alatt található a Budapest XVIII. 

kerület önkormányzatának saját, azaz közpénzből fejlesztett honlapjáról készült mentett 

képeket, valamint a következő linkről: http://www.tovabb18.hu/polgármesteri-fogadoora-

osszefoglalo-szeptember-1/#!prettyPhoto , melynek alapján megállapítható, hogy a Budapest 

XVIII. kerület önkormányzat honlapján a FIDESZ-KDNP, azaz a jelölő szervezetek 

emblémái és a „Tovább Ughy!” feliratot tartalmazó kampányeszköz tulajdonképpen egy 

internetes plakát. Ez álláspontja szerint ütközik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjával a 

választás tisztaságának megóvásával, továbbá csorbítja az esélyegyenlőség elvét a jelölő 

szervezetek között a Ve 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján és a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) 

pontjában foglaltakkal is ellentétes és sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 

alapelvét is. Ez utóbbi alátámasztására a jogorvoslatot kérő a következő Kúriai végzésekből 

idéz: a Kvk.IV.37.359/2014/2. számú határozatból: 

„Megbomlik a választási versengésbeli esélyegyenlőség akkor, ha valamely jelölő szervezet 

vagy jelölt a kampány időszakában olyan támogatásban részesül, olyan segítséget kap, amely 

őt ésszerű indok nélkül privilegizálja más szervezetekhez és jelöltekhez képest. A választási 

versengés során megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény avagy 

látszat, amikor a helyi közhatalom a választási kampányban semleges pozícióját feladva az 

egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel. „ 

És a Kvk.III.37.328/2014/6. számú határozatból: „az nyilvánvalóan alkalmas a FIDESZ-

MPSZ és KDNP, mint jelölő szervezetek népszerűsítésére, támogatására való ösztönzésre, 

továbbá egyértelműen ezen jelölő szervezetek célját (rezsicsökkentés) és jelszavát 

(Magyarország jobban teljesít) népszerűsíti, és reklámhoz hasonló módon jelenik meg.” 

 

A fentiek alapján kifogást tevő kéri a Bizottságot, hogy a jogszabálysértés tényét állapítsa 

meg a Ve. 218. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, illetve ugyanezen jogszabályhely b) 

pontja alapján Ughy Attila Gábor, mint a Fidesz-KDNP jelölőt szervezetek polgármester 

jelöltjét és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatát a 

további jogsértéstől tiltsa el, valamint a Ve. 218. § (2) bekezdésének d) pontja alapján 

legalább a kötelező legkisebb havi munkabér összegének ötszörösét kitevő bírságot szabjon 

ki.    

 

 

 

http://www.tovabb18.hu/
http://www.tovabb18.hu/polgármesteri-fogadoora-osszefoglalo-szeptember-1/#!prettyPhoto
http://www.tovabb18.hu/polgármesteri-fogadoora-osszefoglalo-szeptember-1/#!prettyPhoto
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A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A Ve. 209. § (1) 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. 

(2) Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység 

fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a 

sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett 

állapot még fennáll. 

 

A Ve. 215. § b) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az 

elkésett. 

 

A kifogásolt honlap 2014. szeptember 08-i képernyőállása szerint a jogszabálysértés ezen a 

napon fennállt, a kifogást tevőnek tehát az ezt követő három nap állt rendelkezésre a kifogás 

benyújtására, amely azonban 2014. szeptember 12-én lejárt, így kifogása elkésett, mivel azt 

nem a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt törvényben meghatározott határidőn belül 

terjesztette elő, hanem 2014. szeptember 15-én. A kifogást tevő hivatkozik arra, hogy a 

sérelmezett tevékenység folyamatosan fennáll, ennek azonban ellentmond, hogy a honlap 

jelenleg nem tartalmazza a kifogásolt képeket, és a honlap szerkesztőjének nyilatkozata 

szerint, amit 2014. szeptember 12-én juttatott el a Fővárosi Választási Bizottsághoz, a cikk a 

jogszabálysértő fotókkal egy napig, azaz 2014. szeptember 09-ig volt elérhető. A 

beadványozónak tehát eddig lett volna lehetősége kifogását benyújtani a Ve. 209. § (2) 

bekezdése alapján, azonban ezt elmulasztotta, így a kifogása elkésett. Ezért a bizottság a 

fentiek alapján döntött. 

 

A határozat a Ve. 209. § (1) és (2) bekezdésén, a 215. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás pedig a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-ának (1)—(4) 

bekezdésén, 225. §-án alapul. 

 

 

3. Napirend 

N. F. fellebbezése a XIX. kerületi HVB 168/2014. (IX. 15.) számú határozata ellen 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Vértesy László 

Dr. Temesi István 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

208/2014. (IX. 18.) FVB számú határozatával 
 

a N. F. által a Budapest Főváros XIX. Kerületi Helyi Választási Bizottság 168/2014. (IX. 

16.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, öt igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő határozatot:  
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A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon 

belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy 

az legkésőbb 2014. szeptember 21-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. 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.  

 

I n d o k o l á s 

 

N. F. (a továbbiakban: beadványozó) 2014. szeptember 15. napján kifogást nyújtott be  

a Budapest Főváros XIX. Kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB). 

Kifogásában a választási plakátok elhelyezésével kapcsolatos tájékoztatás, valamint a jelöltek 

és jelölő szervezetek esélyegyenlőségének hiányát sérelmezte. 

 

Az elsőfokú határozat ellen a beadványozó a törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt. 

 

Fellebbezésében előadta, hogy a kifogásban foglaltakat továbbra is fenntartja és kéri, hogy a 

kifogást tartalma és a csatolt mellékletek, valamint a vonatkozó szabályok szerint bírálja el a 

Fővárosi Választási Bizottság. 

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) 

bekezdése úgy rendelkezik, hogy fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet 

benyújtani 

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve 

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. 

 

A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell – többek között –  

a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, tehát a fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, avagy a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen 

lehet benyújtani. 

 

A Ve. 231. § (1) szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat 

nélkül el kell utasítani, ha 

a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, 

d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a beadványozó a fellebbezésben nem 

jelölte meg, hogy a HVB elsőfokú határozata a választási jogszabályok mely rendelkezéseit 

sérti.  
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A beadványozó a fellebbezésében megismételte a kifogásában leírtakat, azonban nem 

hivatkozott konkrét jogsértésre, nem jelölt meg olyan tényszerű jogszabálysértést, amely az 

elsőfokú határozat felülvizsgálatát érdemben lehetővé tenné. 

 

Mindezek alapján a fellebbezés nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat, 

ezért a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a rendelkező 

részben foglaltak szerint határozott. 

 

A Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés a) pontján, 231. § (1) bekezdésén,  

a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, 

az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.  

 

 

4. Napirend 

K. P. kifogása a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata honlapjával és annak „Városkép” című lapjával szemben 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Temesi István 

Dr. Avarkeszi Dezső 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

209/2014. (IX. 18.) FVB  számú  határozatával 

 

a K. P. által benyújtott kifogás tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon 

belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az 

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti 

Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

(1052 Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) 

úgy, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 21-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A 

fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a 

lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, 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, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  
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I n d o k o l á s 

 

K. P. 2014. szeptember 17-én kifogást nyújtott be Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata honlapjával (www.bp18.hu) és annak 

„Városkép” című lapjával szemben azok folyamatos jogszabálysértő magatartása miatt a Ve. 

212. § (1) bekezdése alapján elektronikus levél útján Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottságához, amely a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 213. § (2) bekezdése alapján áttette a 

Fővárosi Választási Bizottsághoz, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási 

bizottsághoz.  

 

A kifogás benyújtója jogorvoslati kérelmében előadta, hogy „Budapest Főváros XVIII. 

kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata honlapja (www.bp18.hu) és annak 

„Városkép” című lapja a választási eljárás teljes időtartama alatt egyoldalúan, az ellenzékkel 

kapcsolatban kizárólag negatív cikkeket jelentet meg, miközben a kerület vezetésével, így 

például a polgármester költségelszámolásával kapcsolatos, az országos média szinte minden 

szereplője által közölt hírekről hallgat. E szerkesztési magatartás nem kivételes eset, a 2014. 

évben megtartott valamennyi választási eljárás során hasonlóan járt el, és ezt a magatartását 

az önkormányzati választás előtt is következetesen folytatja. Így a 2014. szeptember 12-én és 

15-én is jelentek meg ilyen tartalmú cikkek úgy, hogy ezzel egy időben más médiumok által 

közölt, a polgármesterre nézve negatív tartalmú híreket, az ellenzéki pártok által kiadott 

sajtóközleményeket az említett sajtótermékek nem kívántak megjelentetni. Mindez 

megvalósítja a Ve. által rögzített több alapelv, így a választás tisztaságának megóvása, az 

esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének sérelmét is [Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) 

pontjai].” 

 

Utal továbbá a Kúria irányadó határozatára, miszerint: „Az állam, illetve a közhatalommal 

rendelkező önkormányzat a ténylegesen kialakult versenyhelyzetet nem befolyásolhatja, nem 

nivellálhat, de a különbségek növelése irányába sem hathat.” [Kvk.IV.37.360/2014/2.] 

 

Előadja továbbá, hogy „Az önkormányzati honlap és annak „Városkép” című lapja 

jogszabályi kötelezettségét sértette meg azzal, hogy a polgármester szabálysértő 

költségelszámolásáról, az általa felhasznált közpénz összegéről a kerületi lakosságot nem 

tájékoztatta, pedig az adatok hírértékét alátámasztja az országos média érdeklődése. 

Magyarország Alaptörvénye szerint Magyarország az átlátható költségvetési gazdálkodás 

elvét érvényesíti, amit a helyi önkormányzatok kötelesek tiszteletben tartani [Magyarország 

Alaptörvénye N) cikk (1) és (3) bekezdések], valamint mindenkinek joga van ahhoz, hogy a 

közérdekű adatokat megismerje [Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2) bekezdés]. 

Ráadásul a közfeladatot ellátó szerv – különös tekintettel az önkormányzatokra – köteles 

biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását az önkormányzati költségvetéssel és 

a közpénzek felhasználásával kapcsolatban [2011. CXII. törvény az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 32. §]. Ezúton kérjük a Tisztelt Helyi 

Választási Bizottságot, hogy a Ve. 44. § (2) bekezdése alapján a tudomására jutott 

jogsértésekről haladéktalanul tájékoztassa a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot, 

valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, és kezdeményezze 

hivatalos eljárásukat.” 

 

A kifejtettek figyelembevételével arra kéri a Tisztelt Helyi Választási Bizottságot, hogy „a 

jogszabálysértés tényét állapítsa meg, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzata honlapját és annak „Városkép” című lapját a további 

jogszabálysértéstől tiltsa el, valamint a választási kampány szabályainak megsértésére való 

tekintettel bírságot szabjon ki. [Ve. 218. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjai]” 

http://www.bp18.hu/
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A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

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. 

 

A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem 

tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság - tekintettel arra, hogy a kifogás benyújtója a 

jogszabálysértés bizonyítékait nem csatolta – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.  

 

A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás pedig a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-ának (1)—(4) 

bekezdésén, 225. §-án alapul. 

 

 

6. Napirend 

B. G. fellebbezése a Budapest VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 

210/2014. (IX. 16.) számú határozata ellen  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Avarkeszi Dezső 

Dr. Horváth Máté 

Dr. Temesi István 

Dr. Vértesy László 

Megyesné dr. Hermann Judit 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

210/2014. (IX. 18.) FVB számú határozatával 
 

a B. G.  által a Budapest VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 210/2014. (IX. 16.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 4 igen szavazattal, 1 nem 

szavazat ellenében meghozta a következő határozatot:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
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A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon 

belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy 

az legkésőbb 2014. szeptember 21-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. 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.  

 

I n d o k o l á s 

 

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

a 210/2014. (IX. 16.) számú elsőfokú határozatával tízezer forint összegű bírság 

megfizetésére kötelezte az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért 

Párt jelölő szervezeteket, mivel megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést azzal, hogy 1 

darab ajánlóívet a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben 

nem adtak át. 

 

Az elsőfokú határozat ellen B. G. (a továbbiakban: beadványozó) fellebbezéssel élt, mivel 

álláspontja szerint az a Ve. 124. § (3) bekezdésébe ütközik, ezért jogszabálysértő. 

 

Beadványozó kifejtette, hogy a határozat indokolása szerint a jelölő szervezetek az ajánlóívek 

leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2014. szeptember 9-én 

16.00 óráig átadták a vonatkozó ajánlóívet, mely tartalmazta 1 választópolgár nevét, személyi 

azonosítóját, anyja nevét, irányítószámát és a település megnevezését. Ezt a HVB ajánlásnak 

minősítette. 

 

Beadványozó hivatkozott a Ve. 122. § (2) bekezdésére, mely szerint az ajánlóívre rá kell 

vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, 

valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. A HVB 

határozatában rögzített adattartalom nem felel meg ennek, mivel azon a választópolgár 

lakcíme és aláírása nem szerepel. 

 

A Ve. 122. (2) bekezdése előírja a választópolgár saját kezű aláírását, az 5/2014. NVB 

iránymutatás az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről, pedig kimondja, "[a] központi 

névjegyékben szereplő adatok és az ajánlóívre rávezetett választópolgári adatok közötti teljes 

körű egyezés törvényi követelményét a Ve. a jelölő szervezet és/vagy a jelölt irányába 

megnyilvánuló választópolgári akarat-kijelentés egyértelműsége, illetve ellenőrizhetősége 

érdekében követeli meg". Ebből fakadóan az ajánlási akaratnyilvánítás lényegi eleme a 

választópolgár aláírása, a többi adatra vonatkozó követelmény az ajánlás érvényességének 

ellenőrzésének (választópolgár azonosítása, illetve a választójogának ellenőrzése) tartalmi 

kelléke. Ezt erősíti az 1/2014. NVB iránymutatás az ajánlóívekről és az ajánlás folyamatáról, 

mely 3. pontja szerint "[a]z ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen 

feltétele a saját kezű aláírás. A többi adat az ajánló választópolgár jelenlétében másképp is 

rávezethető az ajánlóívre. ..." A választópolgár saját kezű aláírásának hiányában nem 

tekinthető semmilyen adat a választó ajánlási akarata megnyilvánulásának, így a jelölt 

ajánlásának. Beadványozó álláspontja szerint ezért a vonatkozó ajánlóív-átadás esetén a Ve. 

124. § (3) bekezdését kell alkalmazni. 
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A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.  

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a független jelöltként indulni szándékozó 

választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott 

összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 

határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem 

nyújtott ajánlóív után tízezer forint. 

A Ve. 124. § (3) bekezdése szerint nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 

határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy az ajánlóívek leadására a jogszabályban előírt 

határidő (2014. szeptember 9.) kizárólag az ajánlást nem tartalmazó, üres ajánlóívekre 

vonatkozott.  Nem tekinthető üresnek az olyan ajánlóív, amely tartalmaz az ajánló 

választópolgár, illetve az ajánlást gyűjtő személy által rávezetett bármilyen adatot. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A Ve. 124. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, 

az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.  

 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 16.25 órakor berekeszti. 

 

 

 

 

  Dr. Temesi István s. k. 

   

 


