
K i v o n a t : 

 

Csongrád Város Helyi Választási Bizottságának 2014. augusztus 25-én megtartott üléséről 

készült jegyzőkönyvből.  

 

2/2014. (VIII. 25.) HVB.  
            Tárgy: A Fidesz-KDNP Csongrádi Csoportja és Dr. Kőrösi Tibor Csongrád, Galamb u. 2. 

szám alatti lakos kérelmezők által Bedő Tamás független polgármester jelöltként 

indulni szándékozó ellen a választási kampányidőszak megsértése miatt közösen 

benyújtott kifogásának elbírálása.  

 

H a t á r o z a t . 

 

 A Helyi Választási Bizottság a kérelmezők által benyújtott kifogásnak helyt ad, 

egyben megállapítja, hogy Bedő Tamás független polgármester jelöltként indulni 

szándékozó Csongrád város területén a 2014. évi önkormányzati választásokkal 

kapcsolatosan meghatározott választási kampányidőszak megnyílta előtt 2014. 

augusztus 22-én megjelent Szuperinfó hirdetési újságban politikai hirdetményt 

jelentetett meg, amely sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 

(továbbiakban: Ve.) 139. §-át, a 140 § c.)pontját és a 148. § (1) bekezdését.  

 

 A Helyi Választási Bizottság eltiltja Bedő Tamás független polgármester jelöltként 

indulni szándékozót a választási kampány szabályainak további megsértésétől.  

 

 A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a névjegyzékben 

szerepelő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett 

természetes és jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, 

levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben (csongrad@csongrad.hu) 

illetékmentes fellebbezést nyújthat be a Területi Választási Bizottságnak címezve. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti    

alapját, a kérelem 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 fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 28-án, 16.00 

óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.).  A 

fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.  

 

I n d o k o l á s . 

 

A FIDESZ-KDNP Csongrádi Csoportja és Dr. Kőrösi Tibor Csongrád, Galamb u. 2. 

szám alatti lakos 2014. augusztus 22-én írásban közös kifogást nyújtott be amiatt, 

hogy Bedő Tamás független polgármesterjelöltként indulni szándékozó személy a 

2014. augusztus 22-én megjelent Szuperinfó újságban politikai hirdetést jelentetett 

meg, amellyel megsértette a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 

kampányidőszakra vonatkozó rendelkezéseit.    
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A Bizottság a bejelentések vizsgálata és az érintettek meghallgatása után 

megállapította, hogy Bedő Tamás a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és 

határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.)IM rendelet (továbbiakban: 

IM rendelet) 21.§-a alapján meghatározott választási kampányidőszak megnyíltát  - 

2014. augusztus 23. - megelőzően, a 2014. augusztus 22-én Csongrádon is megjelent 

Szuperinfó hirdetési újságban az Ő, mint független polgármesterjelöltként indulni 

szándékozó személy támogatására ösztönző politikai hirdetést jelentetett meg.  

 

 A Bizottság a hirdetés tartalmának és megjelenésének vizsgálata alapján 

megállapította, hogy az figyelemmel a Ve. 140. § c/pontjára és a 146. § b.)pontjára,   

kampányeszköznek minősül. 

  

  A Ve. 139. § -a szerint a választási kampányidőszak a szavazást megelőző 50. naptól 

a szavazás napján, a szavazás befejezéséig tart.  

 

Bedő Tamás a fenti tényállásban megállapított tevékenységével megsértette a Ve. 

139.§ és a 148. § (1) bekezdésében foglaltakat, valamint az IM rendelet 21.§-át. 

 

 A Választási Bizottság, figyelemmel a jogsértés összes körülményeire, a pénzbírság 

kiszabásának mellőzésével elegendőnek találta Bedő Tamás eltiltását a választási 

eljárási jogszabályoknak a kampányra vonatkozó rendelkezései további 

megsértésétől.  

 

A Bizottság a döntése a Ve. 139 §-án, a 140 § c.) pontján, a 148. §(1)bekezdésén és a  

218. § (1) bekezdésen és a (2)bekezdés a.) és b.) pontján, valamint az IM rendelet 

21.§-án alapul.  

 

A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 221. § (1)bekezdése és a 224. § (1)-(4) bekezdése  

alapján biztosította.  

 

 

Erről értesítést kap: 

1. a HVB tagjai, 

2. a kérelmezők 

3. FIDESZ-KDNP Csongrádi Csoportja 

4. Dr. Kőrösi Tibor kérelmező  

5. a HVI vezetője és általa  

6. hirdetményi közzététel 

 

        

K.m.f. 

 

      

 

 

       Dr. Hatvani Mária 

      a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 


