
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 
1052 Budapest Városház u. 9-11. 

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

81/2019. (VIII. 28.) FVB számú határozatával 

a S. J. (a továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogás tárgyában három igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy 

Németh Szilárd megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § 

(1) bekezdés a) pontjába foglalt választás tisztaságának megóvása alapelvét. A jogsértőt 

eltiltja a további jogsértéstől. 

A kifogást egyebekben elutasítja. 

 

A határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül 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., e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 31-én 

(szombat) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

Kifogástevő 2019. augusztus 26-án 10:46 órakor elektronikus levél formájában kifogást 

nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek megsértése 

miatt. Ebben előadta, hogy Németh Szilárd országgyűlési képviselő, parlamenti államtitkár 

több fotót osztott meg arról, hogy ajánlóíveket ír alá, feltehetőleg szimpatizánsok körében. A 

poszt szövegezése szerint Németh Szilárd aláírásával támogatja Tarlós Istvánt főpolgármester-

jelöltté, Borbély Lénárdot polgármester-jelöltté, és Zupkó Jánost képviselő-jelöltté váláshoz. 

Az egyik fényképen az említettek ajánlóívei szerepelnek, amint Németh Szilárd aláírja azokat. 

Németh Szilárd személyes adatai és aláírása mellett más személyek személyes adatai is 

láthatók, így a választópolgárok politikai meggyőződését tükröző adatok – amelyek az 
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információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

szerint különleges adatnak minősülnek – a kifogás tárgyává tett cselekmény következtében 

nyilvánosságra kerültek az alábbiak szerint: 

Zupkó János jelöltté válását támogatja xxx, Borbély Lénárdét xxx, Tarlós Istvánét xxx, továbbá 

olyan választópolgárok, akik xxxxxx. szám alatt laknak, az adott választókerület lakosai, 

beazonosíthatóságuk egyértelmű. Bizonyítékként megjelölte a 168 óra című sajtóorgánum Öten 

követték feszült figyelemmel, hogy Németh Szilárd ajánlóíveket ír alá című cikk, valamint 

Németh Szilárd Facebook-posztjának internetes elérhetőségét, valamint egy, a fenti internetes 

oldalakon megjelent fényképet, hogy azok nagyítható módon is megjeleníthetők legyenek. 

Mindezek alapján kérte a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a Ve. 2. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvása, továbbá az e) pontban foglalt 

jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének megsértését, valamint tiltsa el Németh 

Szilárdot a további jogszabálysértéstől. 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogás Zupkó János képviselő-jelöltté és Borbély Lénárd 

polgármester-jelöltté válásához szükséges ajánlóívek tekintetében a Ve. 307/P. § (1) bekezdés 

b) pontjára figyelemmel a Budapest XXI. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz áttette, 

tekintettel arra, hogy a kifogás azon része kifejezetten az egyéni választókerületi és a 

polgármester-választáshoz kapcsolódik. 

 

A kifogás az alábbiak szerint részben alapos. 

 

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

kell juttatni a következő alapelveket:  

a) a választás tisztaságának megóvása, 

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban, 

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, 

d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése, 

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, 

 

A Ve. 43. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok 

alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. 

 

A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés 

bizonyítékait. 

 

A Ve. 218. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló 

adatok alapján dönt. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy kifogástevő a pdf formátumban megküldött 

kifogásában megjelölte Németh Szilárd Facebook oldalának internetes címét, valamint a 168 

óra című internetes sajtótermék vonatkozó cikkének internetes címét, valamint kifogásába 

beillesztett egy, a 168 óra cikkében szereplő, s vélhetőleg Németh Szilárd Facebook oldaláról 

származó fényképet, melyen az látható, hogy három, egymást takaró ajánlóív közül a legfelsőt 
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valaki – feltehetőleg Németh Szilárd – a jobb kezével aláírja, bal kezével pedig az íveket az 

aláíráshoz rögzítve, az azon lévő tartalmat nagyrészt kitakarja. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásban megjelölt Facebook oldalon a 

fényképet kinagyítva valóban olvashatóvá válnak a kifogásban is megjelölt személyes adatok, 

így megállapítható a Ve. 2 § (1) bekezdés a) pontjában foglalt alapelv sérelme, mely nagyobb 

gondosság mellett elkerülhető lett volna. Azt ugyanakkor a Fővárosi Választási Bizottság nem 

találta megállapíthatónak, hogy a jogsértést szándékosan, rosszhiszeműen követték volna el, 

erre Kifogástevő sem szolgáltatott bizonyítékot. Mi több, a Fővárosi Választási Bizottság a 

fényképen látható kéztartásból, az ajánlóívek elhelyezéséből inkább arra következtet, hogy ha 

nem is megfelelően, de igyekeztek a személyes adatokat kitakarni. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 

 

A határozat a Ve. 43. § (1) bekezdésén, a Ve. 208. §-án, 209. §-án, Ve. 212. § (2) bekezdés b) 

pontján, a Ve. 218. § (1) bekezdésén, a Ve 144. § (2), (3), (4) bekezdésén, a jogorvoslati 

lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)–(4) 

bekezdésén, valamint 225. §-án alapul. 

 

Budapest, 2019. augusztus 28.  

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 


