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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

213/2014. (IX. 22.) FVB  számú  határozatával 
 

az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Magyar Liberális által benyújtott kifogások tárgyában, 

hat igen szavazattal, egy  nem szavazat ellenében a következő döntést hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogásoknak részben helyt ad és megállapítja, 

hogy Budapest Főváros Önkormányzata címerének Tarlós István 

főpolgármester-jelölt választási plakátján való feltüntetése sérti a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdésének e) pontjában 

foglalt, rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelvet. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a jogsértőt a további jogszabálysértéstől eltiltja. 

 

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással  a meghozataltól szám tott három napon 

belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár  jelölt  jelölő szervezet  továbbá az 

ügyben érintett természetes és jogi személy  jogi személyiség nélküli szervezet a  emzeti 

Választási Bizottsághoz   mzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

 1052 Budapest V. kerület  Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) 

úgy  hogy az legkésőbb 2014. szeptember 25-én   sütörtök  1 .00 óráig megérkezzen. A 

fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét  lak  mét  székhelyét  és — ha a 

lak  métől  székhelyétől  eltér — postai értes tési   mét  személyi azonos tóját  illetve ha a 

külföldön élő  magyarországi lak  mmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonos tóval  a magyar állampolgárságát igazoló okiratának t pusát és számát  vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a b rósági nyilvántartásba-vételi számát  

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levél  mét  illetőleg kézbes tési 

megb zottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél  mét. A fellebbezésben új 

tények és bizony tékok is felhozhatók. 

 

I n d o k o l á s 

 

Az Együtt – a Korszakváltók Pártja 2014. szeptember 19-én 14 óra 12 per kor kifogást 

nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz  melyben előadták  miszerint 2014. szeptember 

18-án észlelték  hogy a kifogásuk mellékletében szereplő választási plakátot helyezték ki 

Budapest számos pontján  azonos tartalommal többféle formátumban. A plakátokon látható 

Tarlós István főpolgármester-jelölt mellett Budapest hivatalos   mere szerepel. Az egyes 

fővárosi önkormányzati jelképek használatáról szóló 58/1994.  IX. 14.  Főv. Kgy. rendelet 

szerint a fővárosi   mer használatához Budapest Főváros Önkormányzatának engedélye 

szükséges  ezért az ilyen engedély nélküli   merhasználat álláspontjuk szerint a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközik  ezért sérti a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény  továbbiakban: Ve.  2. §  1  bekezdés e) pontját.  

 

Az pedig, hogy az egyik  hivatalban lévő polgármester-jelölt a hivatali tisztségének ellátása 

során használható fővárosi   mert jelöltként is felhasználja  sérti a Ve. 2. §  1  bekezdés c) 
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pontja szerinti alapelvet  különös tekintettel arra  hogy a Kúria következetes gyakorlata szerint 

jelöltként a közhivatal nyújtotta előnyök nem felhasználhatóak  mivel az a jelöltek közötti 

esélyegyenlőség sérelmére vezet. Az Együtt – a Korszakváltók Pártja ezért kérte, hogy a 

Fővárosi Választási Bizottság állap tsa meg a jogsértést  és a jogsértőt a további 

jogszabálysértéstől tiltsa el. 

 

A Magyar Liberális Párt 2014. szeptember 19-én 15 óra 18 per kor szintén kifogást nyújtott 

be a Fővárosi Választási Bizottsághoz  amiben előadták  hogy Tarlós István, a Fidesz-KDNP 

jelöltje olyan választási plakáttal jelent meg a választási kampányban  amely a főváros 

  merét ábrázolja. A jelenlegi főpolgármester nem főpolgármesteri minőségében jelent meg a 

főpolgármester-jelöltről szóló választási plakáton   gy a kiadvány nem tartozik azon esetek 

közé  amikor engedély nélkül felhasználható a fővárosi   mer. Az egyes fővárosi 

önkormányzati jelképek használatáról szóló 58/1994.  IX. 14.  Főv. Kgy. rendelet 3. és 4.     

§-ból következően Tarlós István főpolgármester-jelölt választási plakátján a főváros 

  merének feltüntetése kizárólag a Fővárosi Közgyűlés  vagy arra felhatalmazott szerve 

engedélyének megszerzését követően lehetséges. Tudomásuk szerint ilyen engedély kiadására 

nem került sor. Amennyiben mégis történt ilyen engedélyezés  akkor az a választási eljárás 

jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőségének megsértését jelenti. 

Elfogadhatatlannak tartják  hogy Tarlós István jelenlegi főpolgármester az őt jelölő pártok 

által folytatott kampányban felhasználja közfunk ióját és visszaél a főváros   merének 

használatával. Kifogásolták azt is  hogy Tarlós István a választási plakáton a főpolgármesteri 

titulust használja  holott a kampányban ő ugyanúgy csak jelölt, mint politikai ellenfelei.  

Álláspontjuk szerint a főváros   merének egy főpolgármester-jelölt választási plakátján való 

megjelen tése sérti a Ve. 2. §  1  bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt alapelveket. 

Kifogásukhoz mellékelték a sérelmezett választási plakátról kész tett képet.  

  

A Fővárosi Választási Bizottság megállap totta  hogy a beadványozók által benyújtott kettő 

kifogás tartalmilag megegyezik  ezért jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel a Ve. 217. §  1  

bekezdése alapján azok egyes téséről döntött. 

 

A kifogások részben alaposak. 

 

A Ve. 208. §-a értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály  illetve a választás és a 

választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. A választási 

szervek eljárásuk során az e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság úgy foglalt állást  hogy az 58/1994.  IX. 14.  Főv. Kgy. 

rendelet nem minősül választásra irányadó jogszabálynak  mert egyrészt nem választásra 

vonatkozó jogszabály rendelet-alkotási felhatalmazása alapján került megalkotásra  (mint 

például a Ve. 144. §  5  bekezdése alapján megalkotott rendeletek   másrészt szabályozási 

tárgya sem kap solódik a választáshoz. Ebből következően a Fővárosi Választási Bizottság 

nem vizsgálta, hogy a konkrét ügyben kellett-e  és ha igen  akkor sor került-e az 58/1994. (IX. 

14.  Főv. Kgy. rendelet szerinti   merhasználati engedély kiadására vagy sem.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság ennek tisztázását követően azt vizsgálta  hogy a fővárosi 

  mer megjelen tése a választási plakáton sérti-e a Ve. szerinti esélyegyenlőséget  valamint a 

rendeltetésszerű és jóhiszemű joggyakorlás elvárható alapelveit.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság — a kifogásokhoz mellékelt képekről — ellenőrizte a 

sérelmezett plakátokat. A Magyar Liberális Párt által be satolt kép szerint az óriásplakát bal 

oldalán nagy méretben a Fővárosi Önkormányzat sz nes   mere  alatta a "BUDAPEST 
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FŐPOLGÁRMESTERE Tarlós István" szöveg  jobb oldalán pedig Tarlós István ar képe, az 

"OKTÓBER 12" szöveg és ez alatt a Fidesz és a KD P jelölő szervezetek emblémája látható. 

Az Együtt – a Korszakváltók Pártja által be satolt fényképen pedig egy hirdető oszlopra 

kihelyezett plakát látható  amelyen Tarlós István ar képe  mellette a Fővárosi Önkormányzat 

  mere  alul a "BUDAPEST FŐPOLGÁRMESTERE Tarlós István" és ez alatt a „Csak a 

Fidesz” felirat  valamint a Fidesz és a KD P jelölő szervezetek emblémája látható. 

    

A plakátoknak a kampányidőszak alatt történő közzétételéből  a plakát előbbiekben rögz tett 

tartalmából a Fővárosi Választási Bizottság azt állap totta meg  hogy a plakát 

kampányplakátnak  a Ve. 140. §  1  bekezdés a) pontjának megfelelő kampányeszköznek 

minősül  amelyet a Ve. 141. §-a szerinti kampánytevékenység során használnak fel.          

 

A fővárosi   mer plakáton való feltüntetésével kap solatban a Fővárosi Választási Bizottság 

megállap totta  hogy a kifogásokban szereplő esélyegyenlőség nem sérült  mivel egyik 

beadvány sem utalt arra  nem bizony totta  sőt nem is valósz nűs tette  hogy a főváros 

  merének kampányeszközökön való feltüntetését bármely jelölt vagy jelölő szervezet 

számára kizárta volna a Fővárosi Önkormányzat.   

 

A Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlásnak való megfelelést is. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság e vonatkozásban megállap totta, hogy főpolgármestert 

nyilvánvalóan megillető   merhasználati jogot és lehetőséget úgy használták fel, hogy az a 

főpolgármester-jelöltként történő egyidejű népszerűs tését is szolgálta, ezért a  

rendeltetésszerű joggyakorlás megsértése megvalósult. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság megállap totta és jelen határozatának 

rendelkező részében kimondta  hogy Budapest Főváros Önkormányzata   merének Tarlós 

István főpolgármester-jelölt választási plakátján való feltüntetése sérti a választási eljárásnak 

a rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelvét. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megjegyzi, hogy a kifogástevők által benyújtott 

bizony tékokból nem lehetett megállap tani  hogy ki a sérelmezett plakát kiadója  ugyanis a 

plakát impresszuma nem olvasható. Ennek folytán a Fővárosi Választási Bizottság a jogsértő 

személyét nem tudta konkrétan meghatározni   gy a Ve. 218. §  2  bekezdés b) pontja szerinti 

további jogszabálysértéstől való eltiltásról is  sak a konkrét személy megadása nélkül tudott 

határozni.   
 

A határozat a Ve. 2. §  1  bekezdés és e) pontján  a 140. § a) pontján  a141. §-án  208. §-án  a 218. 

§  1  bekezdésén  a 218. (2) bekezdés a) és b) pontján  a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a 

Ve. 10. §-án  221. §  1  bekezdésén  223. §-án  224. §-ának  1 — 4  bekezdésén és 225. §-án 

alapul. 

 

Budapest, 2014. szeptember 22. 

 Dr. Temesi István s.k. 
 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 


