
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 16/2018. (VI.22.) számon 4 igen 

1 nem szavazattal, a következő határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a beadványozónak 2018. 

június 21-én kampányeszköz tartalma miatt benyújtott kifogásának helyt ad és 

megállapítja, hogy Győri Péter független polgármesterjelölt megsértette a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) a) pontja szerinti a választás 

tisztaságának megóvása, valamint e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás alapelvet. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 218. § 2) bekezdés a) és b) pontja alapján a jogsértő Győri 

Péter független polgármesterjelöltet eltiltja a további jogsértéstől. 

 

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 2018. június 25. 

napján (hétfő) 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. 

 

P. A. (lakcím: ……………………………..) (a továbbiakban: Beadványozó) elektronikus 

úton 2018.június 21-én  kifogást nyújtott be Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottsághoz. Beadványozó álláspontja szerint fennáll „a választási eljárás alapelveinek 

megsértése” úgymint a „választás tisztasága”, illetve a „jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás” alapelveinek (Ve. 2. § (1) a) e)) sérelme azzal, hogy Győri Péter jelölt 

választási kampányeszközei (plakát, szórólap, hirdetés) alkalmasak a választópolgárok 

megtévesztésére, közéleti hitvallásának meghatározhatatlanságára. Győri Péter a 

kampányeszközökön „független” jelöltként határozza meg önmagát, miközben ugyanezen 

kampányeszközökön különböző támogató szervezetek, leginkább politikai pártok,emblémái is 

megjelennek (ezek: Momentum, LMP, Párbeszéd, MSZP, DK, Liberálisok, C8 Civilek 

Józsefvárosért, Szolidaritás). E szervezetek képviselői támogatásukról biztosították Győri 

Pétert, azaz nem önkényesen használja e támogató szervezetek logóit. Álláspontja 

szerint  mivel egyazon kampányeszközön van feltüntetve a „független jelölt” meghatározás, 

valamint a támogatók (azok emblémái), ezért  a fent említett jogszabálysértések 

bekövetkeznek. Győri Péter ezen tevékenysége  „folyamatosan fennáll”, hiszen a kampány 

során megjelent valamennyi kampányeszköze ilyen tartalmú. Kérte a Választási Bizottságot, 
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hogy a kifogásnak adjon helyt, az abban foglaltakat érdemben bírálja el, illetve Győri Péter 

jelöltnek a kampányeszközein a „független” megjelölés feltüntetését tiltsa meg. Beadványozó 

a kifogáshoz csatolta Győri Péter kihelyezett plakátját, Győri Péter facebook oldalának 

képernyő mentését, valamint az MSZP és a DK nyilatkozatáról szóló linket. 

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 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 támasztott törvényi követelményeket és megállapította, 

hogy az a jogszabályi követelményeknek megfelel.  

 

A Ve. 3. § 3. pontja szerint e törvény alkalmazásában jelölő szervezet a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, valamint egyesület, a szakszervezet kivételével, ha 

a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.  

 

A Ve. 119. § (1) és 307/D pontja szerint időközi választáson azt a szervezetet, amely jelöltet 

vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a 

jelölt nyilvántartásba-vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba a jelölő 

szervezetet. 

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 alapján e § alkalmazásában plakát a választási falragasz, 

felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. 



A Ve. 141. §-a alapján kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő 

felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat 

befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából. 

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a bizonyítékként becsatolt dokumentumok 

plakátnak minősülnek és az egyik plakáton szerepel, hogy Győri Péter független 

polgármesterjelölt, a másik plakáton, hogy Győri Péter (független) valamint mindkét plakát 

támogatóként tartalmazza az alábbi szervezeteket: C8 Civilek Józsefvárosért, Momentum, 

LMP, Párbeszéd, MSZP, DK, Liberálisok, Szolidaritás logói. 

 

A Ve. rendelkezései szerint a jelöltet jelölő szervezet jelöltjeként vagy független jelöltként 

lehet nyilvántartásba venni. A Választási Bizottság 9/2018. (V.31.) sz. határozatával az 

időközi polgármester-választáson Győri Pétert független polgármesterjelöltként vette 

nyilvántartásba. 

 

A plakáton szereplő támogatóként feltüntetett szervezetek nem kérték jelölő szervezetként 

történő nyilvántartásba vételüket az időközi polgármester-választáson annak ellenére, hogy 

arra a Ve. alapján lehetőségük lett volna. 

 

A Választási Bizottság a becsatolt bizonyítékok alapján az alábbiakat állapította meg. 

 

Az mszp.hu-n közzétett, a civilek és pártok (Bolba Márta, a Közöd Civil Társaság elnöke, 

Momentum, MSZP, LMP, PM, DK és Liberálisok képviselői) 2018. május 14-én kelt közös 

nyilatkozata tartalmazza, hogy a nyilatkozók kifejezik azon szándékukat, hogy a 2018. július 

08-án tartandó időközi polgármester választáson a polgárok közössége által támogatott, 

független jelölt indulását kívánják elősegíteni Józsefvárosban, Dr. Győri Péter személyében. 

A nyilatkozat aláírói nyilatkoztak arról, hogy vállalják, hogy maguk és az általuk képviselt 

közösségek, szervezetek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy Győri 

Péter kampányát, majd polgármesterként munkáját segítsék. 

 

A Választási Bizottság álláspontja szerint a becsatolt kampányeszközök és a hivatkozott 

közös nyilatkozat tartalmuk alapján alkalmasak a választópolgárok megtévesztésére azáltal, 

hogy nem egyértelműen határozza meg, hogy Győri Péter független jelölt vagy a 

támogatóként feltüntetett jelölő szervezetek jelöltje, továbbá megtéveszti a választópolgárokat 

Győri Péter jelölt politikai hovatartozását illetően, visszaélésre ad okot. A Választási 

Bizottság osztja beadványozó álláspontját abban hogy Győri Péter polgármesterjelölt 

választási kampányeszközei tartalmuk miatt alkalmasak a választópolgárok megtévesztésére 

azzal, hogy független jelöltként határozza meg önmagát, miközben a kampányeszközökön 

különböző támogató szervezetek, leginkább politikai pártok is megjelennek. Fentiek alapján a 

Választási Bizottság álláspontja szerint Győri Péter független polgármesterjelölt megsértette a 

Ve. 2. § (1) a) pontja szerinti a választás tisztaságának megóvása, valamint e) pontja szerinti 

jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvet. A Választási Bizottság Győri Péter 

jelöltnek a kampányeszközein a „független” megjelölés feltüntetését nem tudja megtiltani 

tekintettel arra, hogy független jelöltként történt a nyilvántartásba vétele. 

 

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

(2) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad 

a) megállapítja a jogszabálysértés tényét, 

b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől, 



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. 

 

Mindezek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

III. 

 

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

(2) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 208-209. §-ában, 212. §-ában, 

214. §-ában, 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. Gönczi Gergely Nem ért egyet a határozat rendelkező részében foglaltakkal, minden 

történyi alapot nélkülöz annak korlátozása, hogy bármely szervezet véleményét fejezze ki a 

jelölttel kapcsolatban. Ez mind a véleménynyilvánítás jogával, mind a választási joggal 

ellentétes lenne. Alkotmányellenes döntést hoz a bizottság akkor, amikor korlátozza a 

független jelöltet politikai kommunikációjával kapcsolatban. 

 

 

 

 

 Danyiné Vámosi Gabriella  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese 

 


