
Helyi Választási Bizottság 

1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2014. szeptember 30-án 17:00 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri 

Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. szám alatti hivatalos helyiségében a Helyi 

Választási Bizottság üléséről.  

 

 

Jelen vannak: 

 

dr. Csóka Velmira    elnök 

Szalay Gábor tag 

Dr. Békefi László megbízott tag  

Turba László megbízott tag 

Szentpáli Kolos megbízott tag 

Dr. Tóth Kálmán megbízott tag 

Varga András megbízott tag  

Hámori Zsolt megbízott tag 

 

Helyi Választási Iroda részéről: 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettes 

dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakértő 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kertészné Dadasev Mercédesz  

 

 

Elnök: 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 7 fő jelenlétében határozatképes. 

 

Az elnök ismerteti a napirendi pontokat. 

 

Napirend:  

 

1.) Karácsony Gergely által benyújtott kifogás elbírálása 

 

A bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
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1.) napirendi pont: Karácsony Gergely által benyújtott kifogás elbírálása 

 

 
/17:05 perckor megérkezett az ülésre Hámori Zsolt, a HVB 8 fővel van jelen./ 

 

Tényállás:  

 

Karácsony Gergely 2014. szeptember 29. napján kifogást nyújtott be a HVI-hez, ismeretlen 

panaszolttal szemben. Kérelmében előadta, hogy szeptember 27-én a Thököly vendéglő előtt 

kiragasztott plakátjaira ismeretlenek „Utálom a szocikat” feliratú falragaszt helyeztek. 

Ugyanezt a jelenséget tapasztalta szeptember 28-án a Bosnyák tér közelében a 3-as villamos 

vezetéktartó oszlopaira kihelyezett plakátjainál. Kérte a HVB-t, hogy a Ve. 218.§ (2) 

bekezdés a.) pontja alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és a Ve. 218.§ (2) 

bekezdés b.) pontja alapján tiltsa el a panaszoltat a további jogszabálysértéstől. A kifogását a 

Ve. 2.§ (1) bekezdés e.) pontjára valamint a Ve. 144.§ (7) bekezdésére alapította.  

 

 

264/2014. (IX. 30.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a Ve. 218.§ (2) bekezdés a.) 

pontja alapján megállapítja a 

jogszabálysértés tényét és a 218.§ (2.) 

bekezdés b.) pontja alapján eltiltja az 

ismeretlen jogsértőt a további jogsértésről.  

 

8 fő jelen, 8 mellette, egyhangú igen 

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Jegyzőkönyv lezárva:17:07 órakor 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

……………………………… 

elnök 

 

 

 

…………………….. 

elnökhelyettes 

 

 

……………………………… 

tag 

 

…………………………….. 

Dr. Békefi László  

megbízott  tag 

 

…………………………….. 

Turba László  

megbízott tag 

 

…………………………….. 

Szentpáli Kolos 

megbízott tag 

 

 

…………………………….. 

Hámori Zsolt  

megbízott  tag 

 

 

…………………………….. 

Dr. Tóth Kálmán  

megbízott  tag 

 

 

…………………………….. 

Varga András  

megbízott  tag 
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Helyi Választási Iroda részéről: 

 

 

 

……………………………… 

Dr. Papp Csilla  

HVI vezető  

 

 

……………………………… 

dr. Teimer Gábor  

HVI vezető helyettes 

 

 

……………………………… 

dr. Molnár – Friedrich Szilvia 

jogi szakértő 

 

 

…………………………… 

 

  

 

……………………………… 

Kertészné Dadasev 

Mercédesz 

jegyzőkönyvvezető 

 


