
Budapest F6vdros XVI. Keriileti Helyi Vf laszt6si Bizottsriga
1412018. (XI. 11.) sz6mt hatdrozata

Budapest F6v6ros XVI. Keriileti Helyi Vdlasztdsi Bizotts6ga a vdlasztdsi eljdrdsr1l sz6lo
2013. 6vi XXXVI. tdrvdny (toviibbiakban: Ve.) 307/P. $ (1) bekezd6s b) pontj6ban
megellapitott hatiiskdr6ben eljdrva K6czrin K6roly Gy6rgy 6ltal benyrijtott kifogris tdrgyriban

- 5 igen, 0 nem szavazattal - meghozta a kovetkezo

hatirozatot:

Budapest F6viiros XVI. Keri.ileti Helyi V6lasa6si Bizottsiiga (a toviibbiakban: HVB) a
kifogdsnak helyt ad. Meg6llapida. hogy Horvrith Addm kdpvisetojel6lt megs6rtette a Ve. 2.

$ (1) bekezdds c) 6s e) pontj6ban foglalt alapelveket, valamint a Ve. 208. $-iiLra tekintettel a
viilasztiisra iriinyad6nak tekintett, a nemzeti kaznevelisrdl sz6l6 2011. dvi CXC. tdrvdny (a
tovribbiakban: Nkt.) 24. $ (3) bekezddset azzal, hogy kamp6nyidoszakban oktatiisi
int6zmdnyben politikai cdhi tevdkenysdget folytatott.

A HVB Horvdth Adrim kdpviseloj el6ltet eltiltja a tovribbi jogszab:ilys6rt6st6l.
A HVB birsrig kiszabdsf t mell6zi.

A fellebbez6st ir6sban - szemdlyesen, levdlben, telefaxon vagy elektronikus levdlben
eljuttatva - lehet benyrijtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszabdlys6rt6s
megjel6tds6t, a jogszab6lys6rtds bizonyitdkait, a lellebbez6s benyrijt6janak nevdt, lakcimdt
(szdkhely6t) 6s - ha a lakcimdtol (sz6khelydt5l) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t, a fellebbezds
benyfjt6j6nak szemdlyi azonosit6jiit, illetve ha a kiilltildctn dl6, magyarorsz6gi lakcimmel
nem rendelkez6 viilaszt6polgdr nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a magyar
dllampolgSrsrigrit igazol6 okiratrinak tipus6t 6s sz6m6t, vagy jelcilo szervezet vagy miis
szervezet esetdben a bir6srigi nyilv6ntart6sba-vdteli sz6miit. A fellebbez6s illetdkmentes.

IndokoLls

K6czrin Kriroly Gytirgy 201 8. november 10. napjrin 22:34 6rakor kifog6st nyrijtott be a Ve. 2.

$ (1) bekezdds c) ds e) pontjainak, valamint ezzel cisszeftiggdsben az Nkt. 24. $ (3)

bekezddsdnek megsdrtdse miatt. Kifog6sriban az al6bbiakat adta elo:

A 2018. november 1l-dn eseddkes id6kozi dnkorm dnyzali valasztttson indul6 Horvrith Ad6m
a FIDESZ-KDNP jeldltje kampdny'tevdkenysdget folytatott egy k<iznevel6si int6zmdny
teriiletdn. Horvrith Addm k€pvisetoj elttlt 2018. november S-rin felsz6lalt a Szent-Gydrgyi
Albert Altalinos Iskola rendezv6nydn, amely sordn tj kdzilabda piily6t adtak rit.
Beadv6nyoz6 kifog6sriban vide6t csatolt a fent leirtak val6dis6giinak alit6maszt6sdra.
A vide6 az aldbbi linken taliilhat6: https://www.youtube.conlvtryADh?y-g9&
x6XwAJc&fbclid:iwAR I a I ZJUfl 2m9LUve
14lDaC0 (5:43 - 6:40 idos6v)
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A hatttrozat ellen fellebbez6ssel lehet dlni [gy, hogy az legk6sribb a hat6rozat meghozataliit6l
sz6mitott 3. (harmadik) napon beliil, azaz legk6s6bb 2018. november 14. napidn 16 6r6iq
meg6rkezzen a HVB-hoz (1163 Budapest, Havashalom u. 43.; telefax: 404-4298; e-mail:
hvi@bp16.hu.)
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Beadviinyoz6 vdlem6nye szerint a megsz6lal6s kamp6ny'tev6kenys6g. El6adta, hogy a

megsz6lal6s egydrtelmiien kamp6nl,tevdkenysdgnek min<isiil, mivel a Ve. 140. $ alapjdn
minden olyan tevdkenysdg kamprlnytevdkerysdg, amely a v6laszt6i akarat befoly6soliisrira
iranyul, ds a fenti megsz6lal6sban Horvdth Addm egydrtetmrien kdpviselo-jelcilti min6sdgdben

sz6lalt meg, mivel megvdlaszt6s616l ds az annak lehets6ges ktivetkezmdnyei16l besz6lt.
Beadvdnyoz6 v6lem6nye szerint Horviith Addm a kampdnytev6kenysdggel egyben politikai
tev6kenysdget is megval6sitott, hiszen minden kampiinJtevdkenysdg fogalmilag politikai
tev6kenys6g is.

Beadv6nyoz6 6llit6sa szerint a megsz6lalds jogellenes. Velem6nye szerint Horvath Ad6m
megsz6lalisiival megsdrtette az Nkt. 24. $ (3) bekezd6s6ben foglalt, a kozneveldsi int6zmeny
tertlet6n a politikai tev6kenysdget kiz6r6 tilalmrit, valamint ezzel <issze{iiggdsben a Ve. 2. $

(1) bekezdds c) pontj6ban foglalt es6lyegyenlosdg, valamint e) pontj6ban foglalt j6hiszemri ds

rendeltetdsszeni joggyakorl6s alapelv6t.

Beadvrinyoz6 hivatkozott tovribb6 az Nkt. 24. $ (3) bekezdds6re, amely alapj 6n nevel6si-

oktatdsi intdzmdny helyis6geiben, teriiletdn az alatt az ido alatt, amig az 6voda, iskola,

kolldgium elldtja a gyermekek, tanul6k feliigyeletdt, pArt vagy p6rthoz krjt6do szervezettel

kapcsolatba hozhat6 politikai cdlf tevdkenysdg nem folltathat6. V6lem6nye szerint Horvdth

Addm tevdkenysdge politikai c6hi tevdkenys6g, hiszen a FIDESZ-KDNP jel<iltjek6nt fejtett ki
kampiinytevdkenysdget saj rit megvrilasztiisa mellett 6rvelve. Mindezek alapj6n a jel<ilt

megsdrtette az Nkt. 24. $ (3) bekezd6sdben foglalt tilalmat.

Beadv6nyoz6 hivatkozott a Nemzeti Vrilasztdsi Bizottsiig 684/201 8. szamu hatdrozalttra,

amely megrlllapitja, hogy az Nkt. 24. $ (3) bekezd6s egyben " [...] - a Kriria ds a kovetett

NVB gyakorlat szerint is - a Ve. 2. $ (1) bekezdds c) ds e) pontjrinak s6relmdt jelenti."
Beadv6nyoz6 v6lem6nye szerint mindezek alapj rin Horv6th Adim cselekmdny6vel egyben a

Ve. 2. $ (l) bekezd6s c) 6s e) pontj:iban foglalt alapelveket is megsdrtette.

Beadviinyoz6 a ,jogkovetkezmdnyek" cimen kdrte, hogy Budapest Fovriros XVI. keriilet

Helyi Vdlasztrisi Bizottsaga a Ve. 218. $ (2) bekezdds c) 6s e) pontjai szerint ajogsdrtds tdny6t

ilttapitsa meg, tiltsa el a jogsdrtot a tov6bbi jogsdrt6stol, valamint szabjon ki kell6 visszatart6

erejti birsiigot.
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A HVB a kifogrist megvizsgiilta 6s a kdvetkezoket 6llapitotta meg.

A kifogris alapos.

A Ve. 208. $-a szerint kifogdst a viilasztiisra irdnyad6 jogszab6ly, itlet6leg a v6lasztiis 6s a

viilaszt6si elj rir6s alapelveinek (Ve. 2. $) megs6rt6s6re (a tovabbiakban egyttt:
j ogszabrilysdrtds) hivatkozdssal tdbbek k6z<itt a k<izponti ndvjegyz6kben szereplo

vrilaszt6polgdr nyrijthat be.

A Ve. 43. (l) bekezddse alapj6n a vrilasztiisi bizottsiig a rendelkezdsdre 6116 bizonyit6kok

alapjln liszllzza a ddntdshozatalhoz sziiks6ges tdnydlkist.
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Beadv6nyoz6 kifog6s6ban eloadta tov6bb6, hogy Horviith Adam kdpvisetojel6lt a

felsz6laldsiiban ttibbek ktizdtt az akibbiakat mondja: ,,Meglgdrem nehek is gterekek, hog,, ha
megvdlasztanak engem kdpvisel1nek, akkor sokat fogok veletek foglalkozni, ds igtekszek
mindent megtenni azdrt, hogt az iskola tovdbbra is fejl6djt)n. "



A Ve. 43. (2) bekezddse alapjrin a vilasztdsi bizotts6g elj6r6sdban minden olyan bizonyit6k
felhaszniilhat6, amely alkalmas a tdnyallas isztitzttstrnak megk<innyitds6re. Bizonyitdk
kii[6n<isen: a nyilatkozat, Mirat, a tantvallomris 6s a trirgyi bizonyitdk.
A Ve. 43. (4) bekezddse alapjrin a v6laszt6si bizottsiig vagy a v6lasadsi iroda 6ltal hivatalosan
ismert 6s a kdztudomrisri tdnyeket nem kell bizonyitani.

A HVB el6tt ismert t6ny, hogy Horv6th Adrim a FIDESZ-KDNP kdzcis kdpvisel6jeldltje,
nyilvrintart6sba vdteldrol a HVB ddnt6tt, ennek megfelel6en kdzszerepl6. A HVB d<jnt6se
meghozatalakor figyelemmel volt eme riltala ismert t6nyre is.

A Nkt. 24. $ (3) bekezddse szerint: ,,24. $ (3) A neveldsi-oktat6si intdzmdny helyis6geiben,
teriiletdn p6rt, politikai c6lt mozgalom vagy p|rthoz ktjtod<j szervezet nem mrikddhet,
lovitbb| az alatt az ido alatt, amig az 6voda, iskola, kolldgium elkitja a gyermekek, tanul6k
feliigyelet6t, p6rt vagy p6rthoz kdt6d6 szervezettel kapcsolatba hozhat6 politikai c6lI
tev6kenys6g nem folyathat6."

A benyujtott bizonyit6k alapjAn a HVB meg6llapida, hogy Horvdth Aaam ZOt 8. november 8-
iin a Budapest XVI. keriilet 2. szAmi egydni v6laszt6keriilet tertiletdn talilhat6 neveldsi-
oktat6si intdzmdnyben tett liitogatast. A kifogrisolt cselekmdny a Beadv6nyoz6 6ltal csatolt
vide6 tanrisriga szerint tartalmilag arr6l sz6lt, hogy Horv6th Ad6* a Szent-Gydrgyi Albert
Altaldnos Iskoliiban tett l6togat6st, ahol [j kdzilabda pdlyrit adtak at, 6s - tdbbek kdzSt - az
al6bbiakat mondta: ,,Megigdrem nektek is gyerekek, hogy ha megviilasztanak engem
k6pviselonek, akkor sokat fogok veletek foglalkozni, 6s igyekszek mindent megtenni az6rt,
hogy az iskola tovribbra is fejlodj6n."

A HVB-nek abban kell 6lkist foglalnia, hogy a Horv6th AdAm altal ,,oktatrisi-nevel6si
intdzmdnyben" tett l6togat6s,,potitikai cdhi tevdkenysdgnek" volt-e min6sitheto.

Horvdth Adim az id6zett beszdddt a Budapest XVI. kertilet 2. sziimri egydni
viilaszt6keriiletben tal6lhat6 oktatdsi int6zm6nyben, az id6kdzi vdlasztds elott 3 nappal, azaz
kamp6nyidoszakban mondta el tgy, hogy nemcsak az dnkorm6nyzat szakbizottsiigdnak tagja,
hanem kdpviselojeldlt is egyben. Az 6tad6 iinnepsdg egdszdt, 6s benne Horv6th Ad6m
beszdddt megdr6kito fetvdtel felkertilt a youtube k6zciss6gi oldalra, erre csatolta beadviinyoz6.

A HVB megrillapitja, hogy Horviith AdAm ugyan az onkorminyzat szakbizotts6ganak
tagjakdnt vett r6szt ezen az esem6nyen, ugyanakkor a v6laszt6si kampiinyban e
tevdkenys6gnek a k6z<iss6gi oldalakon tci(dn6 megjelenit6se alkalmas arra, hogy azl a

v6laszt6polg6rok el6tt k6pvisel6jeldlti minosdgdben is drtdkelj ek, eziital a v6laszt6i
akaratukat is befolydsoti6k.

A HVB fentiek alapj6n megdllapitja, hogy a sdrelmezett tevdkenysdg kamp6nytevdkenys6g
volt, amely az Nkt. 24. $ (3) bekezd6sdbe iitkdzik, 6s ezriltal a Ve. 2. $ (l) bekezdds c) 6s e)

pontj6nak sdrelm6t jelenti.

A HVB a birsriggal kapcsolatban azt mdrlegelte, hogy a kifog6s elbirdlisrira a kampiiny utols6
napj iin kertil sor, 6s igy annak kiszabiisa a tovribbi esetleges jogsdrtdsek eset6re visszatart6
erot mdr nem tudna kifejteni. Figyelemmel volt a HVB ana a koriilm6nyre is. hogy Horv6th
Ad6m a rendezv6nyen az 6nkormiinyzat szakbizottsiigiinak tagiak6nt volt jelen, felsz6laliisa
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egydbk6nt a szakbizottseg Egjakdnt teljesen 6rthet6 6s 6letszeni volt, kiv6ve a kcizvetleniil a

megv6lasztds6val kapcsolatos kijelentds6t. Ez6rt a birs6g kiszab6stit a HVB mellozte'

A leirtak alapjrin a HVB a rendelkezo rdszben loglaltak szerint ddntdtt

A HVB hat5skdr6t a Ve. 307/P. $ (l) bekezdds b) pontja illapitja meg. A HVB hatirozata a

Ve. 43. $-riban, 46. $-riban, 48. $-6ban, 49. S (2) bekezddsdben, 140. S-titr, 208. $-5ban,
valamint a 214. $ ds 218. $ (l) bekezd6sben foglaltakon, tov6bb6 az Nkt. 24. $ (3) bekezd6s6n

alapul. A jogorvoslati lehet6sdgr6l sz6l6 t6j6koaatAs a Ve. 221. $-An, a 223-225. $-ain atapul.

Az illetdkmentessdg az iltetdkekrol sz6l6 1990. dvi XCIII. torvdny 33. $ (2) bekezd6s l.
pontja alapjan kertilt megdllapitrisra.

Budapest, 201 8. november I I .
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Szrike Tibor
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