
Budapest F6v6ros XVI. Keriilet Helyi Vdlasztdsi Bizottsdga

2612019. (IX. 02) szdmi hatirozata

HATAROZAT

Budapest F6vdros XVI. keriilet Helyi Vdlaszt6si Bizottsrlga (a tov{bbiakban: HVB) a
kifogdsnak r6szben helyt ad 6s megdllapitja az ajdnlis gytijtds6re vonatkoz6, a Ve. 123. g

(2) bekezdesdnek g) pond6ban foglaltak Nemes G{bor, Vdczi Imre, Nagr Richdrd Gytirgy
6s Vadai Agnes 6ltali megs6rt6s6t, 6s a nevezett jogs6rt6ket a tovribbi jogs6rt6st6l eltiltja.

A HVB a kifogrisnak Vriczi Imre, Nagy Richrird Gydrgy 6s Vadai Agnes birs6golasdra
vonatkoz6 rdsz6t elutasitja.

A HVB a kifogasnak az aj6nkisi szabdlyok megsdrtds6vel gyujtdtt ajrinlAsok

drvdnytelenit6sdre vonatkoz6 r6sz6t - bizonyitotts6g hi6ny6ban - elutasitia.

A hatiirozat ellen a Fdviirosi Vrilasa6si Bizottsdghoz cimezve az iigyben drintett termdszetes

6s jogi szem6ly, jogi szem6lyisdg nelkiili szervezet fellebbezdssel 6lhel [gy, hogy az

legk6s6bb a hatfurozat meghozatalAt6l sz6mitott 3. (harmadik) napon beliil, azaz leqk6s6bb
2019. szeotember 5. napi rin l6 6r6is mesdrkezzen a HVB-hez. (l 163 Budapest, Havashalom
u. 43., telefax: 404-4298, e-mail: hvirzibpl6.hu)

A letlebbezdst irrisban - szemdlyesen, levdlben, telefaxon vagy elektronikus levdlben

eljuttatva - lehet benyujtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszabdlys6rtes

megieldtdsdt, a jogszabrilysdrtds bizonyitdkait, a fellebbezds benyujt6janak nevdt, lakcim6t
(sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (szdkhelydtdl) eltdr - postai drtesitesi cim6t, a fellebbezds

benyr.rjt6janak szemdlyi azonos(t6jiit, illetve ha a kiilfttlddn 616, magyarorsz6gi lakcimmel
nem rendelkez<i v6lasa6polgrir nem rendelkezik szem6lyi azonosil6val, a szem6lyazonoss6grit

igazol6 igazolviinyAnak tipusat 6s szrirnrit, vagyjel6lo szervezet vagy miis szervezet eset6ben

a bir6s6gi nyilvrintart6sba vdteli szrim6t. A fellebbezes illetdkmentes'
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Budapest F6viros XVI. kertlet Helyi Vilaszt{si Bizottsdga a vdlasztdsi eljardsrhl szolo
2013. 6vi X)O(VI. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ve.) 307/P. g (1) bekezdds6nek b) pontjriban
meg6llapitott hatiiskdr6ben elj6rva - I igen, 0 nem szavazottal - A. Cs. B. maganszem6ly (a
tovilbbiakban: Kifoga6tev6) 6ltal benytjtott kifog6s tdrgyriban meghozta a kdvetkezrj
hatiiLr:ozatot:

A HVB Nemes Gdbort 149.000,-Ft, azaz Egysziznegyruenkilencezer forint birsdg
megfizet6s6re ktitelezi,
A birsdg. cisszegdnek megfizetds6t iitutalassal kell teljesiteni a Nemzeti Vrilaszt6si Iroda
Magyar Allamlincst6m6l vezetett fizetdsi szdmlasziimra - 10032000-01040391-00000000 -
jelen hatiirozat jogeriire emelkedds6tol sziim(tott l5 napon beltil. A kdzlemdny rovatban lel
kell ttintetni jelen hat6rozat sz6miit. A birsiig meg nem fizetdse eset6n ad6k m6djrlra
behajtand6 kdaartoziisnak minostil, amelyet a Nemzeti V6lasztdsi Iroda megkeresdsdre az

rillami ad6hat6srig szed be.



INDOKOLAS
I,

Kifog6stevo 2019. augusaus 30. napjrin I I 6ra 57 perckor kifogrist nyujtott be a Ve.l23. g (2)
bekezdes g) pontjdban 6s (4) bekezdds6ben foglalt jogszab6lyi rendelkez6s megsdrtdse miatt.
A kifogist Kifogristev6 papir alapon ny{jtotta be, szintdn papir alapon melldkelt hozzd egy

ir6sbeli tanrivallom6st 6s a Vagyonhasznositdsi Iroda vezet6j6nek taj6koaatas6t, tovibbd egy
Pendrive-ot is melldkelt, mely 6sszesen 7 db fot6t tartalmazott.

Kifog6stev6 el6adta, hogy 2019 augusaus 28-an - tehat a kifogas benyrijtrisa el6tt k6t nappal -

a ddlutani 6r6,[<ban Nemes Gribor polgrirmesterjeldlt ds dnkormrinyzati kdpviselojel<ilt a

Kertvaros Egdszs6gtigyi Szolgrilat J6kai u. 5la. sz m alatti szakrendelo dptilete el6n

,,utcaf6rumot" hirdeteu meg. Az utcaf6rumon Nemes Grlbor facebook oldala ds a csatolt l-6.
szdmri fot6k alapjri.Ln a 2019. okt6ber 13.-i dnkormrinyzati k6pvisel6vdlasaris ajrlnl6 iveit az ott
megielent v6lasa6polgrirokkal al6iratt6k. A fdnykepfelv6telek alapjriLn az a1inlis gyrijt6s6ben

Nemes Gdbor mellett r6sa vett Vriczi Imre, Nagy fuchdLrd Gydrgy dnkormrinyzati
k6pviseltijeldltek 6s Vadai Agnes a Demokratikus Koalici6 orsz6ggyiit6si k6pvisel6je is. A
Ve. 123. $ (2) bekezddsdnek g) ponda alapj ii'n nem gyiijtheto aj6ntas a tulajdonos elozetes,

irdsbeli hozzdjrirukisrinak hianyrlban kdzforgalom sz|rn{ra nyitva 6116 magrinteriileten. A Ve.
123. $ (4) bekezddse alapjrl.Ln 6rv6nyt elen az az ajrfurl6s, amelyet az ajanlisi szabiilyok
megsdrtdsdvel gyrijtdttek.

Kifogristevo beszerezte 6s kifogrlsri{roz csatolta a Budapest XVI. keruleti Polgrirmesteri
Hivatal Vagyonhasznositiisi Irod6janak trijdkoaarisrlt, mely szerint a sz6ban forg6 tertilet
kdzforgalom szArnfira nyitva 6116 magiinteriilet, ahovd a tulajdonos iriisbeli el6zetes
hozzrijarul6st az ajrintdsok gyr.ijtdsdhez nem adott.

Kifogdstevo kifogrls6ban a jogszabrllys6rtds alapjakdnt a Ve. 123. g (2) bekezd6s g) pontjdt
jeldli meg, amely eloirja, hogy nem gyiijtheto aldirris (...) a rulajdonos elozetes, ir6sbeli
hozzdjarulisrinak hirinyriban kdzforgalom sziirniira nyitva 6116 magiinteriileten. Kifogristev6
hivatkozik tov6bb6 a Ve. 123.$ (4) bekezd6s6re, mely szerinr 6rv6nytelen az az ajinlAs,
amelyet az aj6nl6si szabiilyok megsdrtdsdvel gyrijt6nek.

Kifogristevo kdrte, hogy a HVB 6llapitsa meg a jogszabalysdrtds t6nydt, 6s ajogs6rt6ket tiltsa
el a tov6bbi jogszabrilysdrtest6l, k6rte tov6bb6 az ajinlls 6rvdnltelensdgdnek megiiLllapitrisrit
ds a Ve. 218.$ (l) bekezd6s d) pontja alapjrin birsrlg kiszab6s6t.

A Ve. 43. (l) bekezddse alapjrlur a v6lasa6si bizottsrig a rendelkez6s6re 6lt6 bizonyit6kok
alapjin tisztA"z a a ddnt6shozatalhoz sztiksdges t6nyiilkist.
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II.

A HVB a kifogAst megvizsgiilta ds a kdvetkezciket 6llapitotta meg.

A kifogris r6szben alapos.

A Ve. 208. $-a szerint kifogrist a viilasarisra irrinyad6 jogszabrlly, illetoleg a vrilasaiis 6s a
vrilasztrisi eljdrds alapelveinek megsdrtds6re (a tovribbiakban egytitt: jogszabri,lys6rt6s)
hivatkoz6ssal tdbbek k6zdtt a k6zponti ndvjegyzdkben szerepl6 vrilasa6polgrir nyujthat be.



A Ve.43. (2) bekezd6se alapjriLn a v6laszt6si bizottsdg elj6Lr6s6ban minden olyan bizonyitdk
felhaszndlhat6, amely alkalmas a t6nyrillis tisztrizrisrinak megkdnnyit6s6re. Bizonyit6k
kiildndsen: a nyilatkozat, az irat, az ir6sbeli tantvallomds 6s a t6rgyi bizonyft6k.

A Ve. 43. (4) bekezddse alapj6n a v6lasztiisi bizottsiig vagy a v6lasaiisi iroda 6ltal hivatalosan
ismert 6s a k6audomesri tdnyeket nem kell bizonyitani.

A Kifogristevo kifogrisrihoz csatolt fot6k atapjrin a HVB megrillapitotta, hogy Nemes G6bor

2019. augusztus 28. napjan a ddtutani 6r6kban XVI. keriilet, J6kai M6r utca 5/A. ds Tekla u.

2lc. szdma alatti ingatlanon viilasadsi rendezvenyt tartoft. Az adott ingatlan Budapest F6v6ros

XVI. keriiteti Onkormrinyzat tulajdon6ban 6116, 6s a Kerfviirosi Eg6szs6gtigyi Szolgdlat

telephelyek6nt, a Szolg6lat vagyonkezel6sdben 6116, int6zm6nyi, korliitozottan forgalomkdpes,

a k6zforgalom szilmara megnyitott, az Onkormanyzat mag6ntulajdon6t k6pez6 ingatlan.

Tulajdonosi hozzbjri,rulist az adott ingatlan vonatkozis6ban minden esetben a Polgdrmesteri

Hivatal Vagyonhasznos(trisi lroddj6n keresztiil Budapest F6viitos XVI. Keriileti

Onkormrinyzat polgdmestere vagy k6pviselS-testtilete adhat ki a hatiilyos vagyonrendelet

6rtelm6ben. A hivatkozott iroda vezet<ijdnek kifogrishoz csatolt t6jdkoztat6 leve[6ben foglaltak

szerint 2019. augusaus 28. napjfua senki nem kdrt 6s nem is kapott tulajdonosi hozzrijrlLrul6st

a Ve. szerinti ajrinlasok gyiijtds6hez az eltibbiekben kdriilirt ingatlanra vonatkoz6an.

A kifogAshoz csatolt fot6kon a HVB egydrtelmrien azonositotta a fentiekben rdszletesen

kdriilirt ingatlant. Egydrtelmrien azonositotta a fot6kon a kdvetkezo, egydbk6nt kdzszerepl6

szemdlyeket: Nemes G6bor polgdrmester- 6s dnkormrinyzati k6pvisel6jeltiltet, Vdczi Imre,

Nagy Richrird Gydrgy dnkormrinyzati k6pvisel6jeldlteket 6s Vadai Agnest, a Demokatikus

Koalici6 orszaggyril6si k6pvisel6jdt.

A Kifogristev6 rlltal mell6kelt fot6kon egydrtelmrien meg6llapithat6, hogy ajdLnl6sgyiijtds,

ajrinl6ivek alAirdsa tdrt6nik az adott idopontban, 6s az adott helyszinen.

A kifogrishoz melldkelt, K.l. magriLnszem6ly 6ltat tett iriisbeli tanfvallomas szerint a tanri

2019.08.28.-an 15.00 6rakor a J6kai M6r u. 5/A. szriLrn alau tal6lhat6 Kertvilrosi Egdszsdgtigyi

Szolgrilat telephelye el<itti tertileten kitta, hogy a DK, Momentum, MSZP, Parbeszdd,LMP'

Jobbik log6ival eltArott pultokon t6bb szemdly is ajtinlast gyrijt6tt. Az al6irrisgyT ijt6 pultok

mcig6tt jelen volt Nemes G6bor potgriLrmesterjeldlt, Nagy Rich6rd Gytirgy, V6czi Imre

dnkormanyzati k6pvisel<ijeldltek ds Vadai Agnes a Demokatikus Koalici6 orsz6ggyrildsi

k6pvisel6je is.

A kifogdsban foglaltak, tovilbbii a fot6k ds az iriisbeli tantvallomris alapjdn a HVB kdtsdget

kizar6 m6don bizonyitottnak l6t1a azl. hogy a kampiiLnyrendezv6nyen Nemes GAbor

polgarmester- ds dnkormriLnyzati kdpvisel6jeltilt, v6czi Imre, Nagy RichriLrd Gytirgy

<inkormiiu:yzati kdpvisel6jeldltek ds Vadai Agnes a Demokatikus Koal(ci6 orszaggyiildsi

kdpviselojdnek szdnddka - tdbbek kdzdtt - aj6nl6ivek akiir6sara is ininyult. Nemes Gdbor,

Y Aczi Imre ds Nagy fuchrird Gydrgy az ajrfurl6iveket a v6lasztiisi irod6t6l -
meghatalmazottjuk ftjdm - 2019. augusztus 24. napjrfur iitvette, teh6t az ajrinl6ivek 20'19.

augusztus 28. napjrin megtartott rendezv6nyen m6r rendelkezdstikre 6lltak.

A HVB a leirtak alapjan meg6llapitja, hogy Nemes G6bor, Vticzi Imre, Nagy Rich6Lrd Gydrgy

ds Vadai Agnes megs6rtette a Ve. 123. $ (2) bekezdds g) pontj6t, azzs.l, h6gy tiltott helyen

gytttdftek aj6nl6st, 6s ajdvore n6zve nevezetteket eltiltja a tovribbi jogszabrilysert6st6l.
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A Kifogestev6 kifogds6ban tov6bb6 hivatkozik arra, hogy a Ve. 123.9 (4) bekezd6se alapjrin
6rv6nytelen 

^z 
ajAnl6s, amelyet a velasztiisra irrinyad6 jogszabdlyok megsdrtds6vel gyrijtdttek.

A HVB a Kifog6stev<i kifogasdt e vonatkozisban elutasitja, tekintettel arra, hogy a

bizonyit6kok alapjiin nem 6llapithat6 meg, hogy mely ajrinlasok g1,rijt6s6re kertilt sor az adott
ingatlanon. A HVB szerint a vrilasa6polgriLrok szabad akarata kifejez6sre juttatrisrinak

fontossdga ds a j6hiszemii 6s rendeltetdsszerii joggyakorl6s elvi jelent6sdgdre tekintettel az
ajrinl6sok drv6nytelens6g6nek meg6llapithat6segiihoz minden kdtsdget kizrir6, teljes
bizonyitottsdg lenne sziiks6ges.

A Kifog{stevo kifogrisdban tovlbb| azzal a k6relemmel is fordult a HVB-hez, hogy a jogsdrt6
termdszetes szemdlyekkel szemben a Ve. 218.$ (l) bekezddsdnek d) pontja alapjrfur szabjon ki
birsdgot. A HVB a kifogrist - Nemes G6bor kivdteldvel - e vonatkozlsban elutasitja. A HVB
az eset d,sszes kdrtilmdny6t mdrlegelte 6s nem tartja indokoltnak birs6g kiszab6s6t, tekintettel
arra, hogy Vdczi Imre, Nagy fuchdLrd Gydrgy 6s Vadai Agnes jelen kamp6nyidriszakban els6
alkalommal kdvetett el jogsdrtdst, 6s a jogsdrt6s sulya birs6g kiszabiisdt esetiikben nem
indokotja.

Nemes Gribor vonatkozesaban a HVB a kdtelezri legkisebb munkab6r egyhavi cisszegdnek
megfelelo, azaz 149.000,-Ft cisszegti birs6g kiszabrisrit indokoltnak tartotta, tekintettel ama,
hogy nevezett a jogs6rtdst nyilv6nval6an szrind6kosan kdvette el. Ebbdti meggy6zoddsdt a
HVB a HVI vezet<ijdnek tAj6koztatasa alapjrin alakitotta ki, miszerint a HVI vezetrije 2019.
augusztus 24. napjin az ajd.nl6ivek ritaddsakor a prirtok 6s civil szervezetek jelenldv<i
kdpviseltiit, (gy tdbbek kozdtl Nemes Gdbort is djdkoztatta az ajrinlisgy.tijt6s szabiilyair6l,
t6bbek kdz6tt felhivva a figyelmet a XVL keriilet, J6kai M6r utca 5/A. ds Tekta u.2lc. sz6m
alafti ingatlan stiituszrira, miszerint az a k6zforgalom sziimiira nyitva ritl6 magrintertiletnek
min6stil, ezdrt a tulajdonos el6zetes, irasbeli hozz6jarukis6t kell beszerezni az ajrinl6s
gyiijt6sdhez. Nemes Giibor a HVI vezet6j6nek taijdkoztatdsa alapjrin a kell6 informrici6
birtokriban volt, miszerint a tulajdonos hozzajirulas t kellene kdrnie, ezt nem tette meg, igy
cselekm6nye szrinddkosnak min<isiil.

A fentiek alapjrirn a V6laszuisi Bizottsdg a rendelkez6 rdszben foglaltak szerint d6nt6tt.

Budapest. 201 9. szeptember 2.

Dr Sz6ke Tibor
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a HVB elniike

A HVB hatrirozata a ve. 10. g-6ban, 43. g (l) bekezd6s6ben,44. g (l) bekezd6s6ben, 46. g -
ban, 123. g-aban,208. g-6ban,214. g-riban,2l8. g -dban,219. g-6ban,220. g-aban, 307/p. g

(l) bekezd6sdnek b) pontj6ban foglaltakon alapul.

A jogorvoslati lehettisdgr6l sz6l6 tdj6koztatris a ve. 10. $-rin, a 221. $-an, valamint a 223.-
225. g-okon alapul.
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