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A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

26/2019. (V. 20.) FVB számú határozatával 

 

a T. A-né (a továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogás tárgyában, 7 igen szavazattal, 

2 nem szavazat ellenében, a következő döntést hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja 

 

A határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett 

fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 Budapest V. kerület, 

Városház u. 9-11., e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. május 23-án 

(csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, 

lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 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, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

I n d o k o l á s 

 

Kifogástevő 2019. május 17-én 23:45 órakor elektronikus levél formájában kifogást nyújtott be 

a Fővárosi Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 2. § c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek 

között alapelvének megsértésére hivatkozással. 

Kifogástevő beadványában kifogással kíván élni a Demokratikus Koalíció plakátozási 

gyakorlatával kapcsolatosan a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel. 

Beadványához két videót mellékelt, amely alapján igazolni kívánja, hogy a Demokratikus 

Koalíció az önkormányzat által kitelepített négyoldalas plakáthelyek minden oldalát a saját 

plakátjával foglalta el, így a Mi Hazánk Mozgalom aktivistáinak 2019. május 14-én és 15-én 

nem volt módja az önkormányzat által kihelyezett állványokon a saját választási plakátjaik 

jogszerű, vagyis a Demokratikus Koalíció már kihelyezett plakátjainak elfedése nélküli 

elhelyezésére. Kifogástevő közli, hogy a videókat május 15-én készítette a Nyírpalota úton a 
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piaccal szemben, valamint a Szentmihályi úton az OMV benzinkúttal szemben. Megjegyzi, 

hogy kifogása elbírálása a Fővárosi Választási Bizottság hatáskörébe tartozik 

Mindezekre tekintettel Kifogástevő kéri a kifogása jogszerű elbírálását. 

 

A kifogás nem alapos. 

 

A Ve. 218. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló 

adatok alapján dönt. 

 

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

választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) 

hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 

továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

nyújthat be.   

 

A Ve. 144. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) 

bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.” 

 

A Ve. 144. § (7) bekezdése első mondata szerint „A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne 

fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.” 

 

A bizonyítékként benyújtott videofelvételek alapján megállapítható, hogy a Demokratikus 

Koalíció a Ve. 144. § (7) bekezdés azon rendelkezését, miszerint a plakátot úgy kell elhelyezni, 

hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, nem sértette meg. 

 

A Ve. a választási plakátok elhelyezésének módjáról, az elhelyezhető plakátok méretéről nem 

rendelkezik.  

 

A kifogás igazolására benyújtott, „Szentmihályi út OMV kút” elnevezésű videofelvételen 

látható, hogy a Demokratikus Koalíció plakátjai mind a négy oldalt szinte teljesen elfedik, 

ugyanakkor a „Nyírpalota út piac” elnevezésű csatolt videófelvétel alapján megállapítható, 

hogy a választási plakátok elhelyezése céljára kihelyezett plakátállvány nem került teljesen 

lefedésre a kifogásolt plakátokkal, az üresen maradt részeken más jelölő szervezetek részére is 

van lehetőség plakátjaik kihelyezésre. 

 

Arra vonatkozóan nem merült fel adat, hogy bármelyik jelölő szervezetnek, így például a 

Demokratikus Koalíciónak a többi jelölő szervezetet megelőzően lehetősége lett volna a 

választási plakátok elhelyezésére. 

  

A Fővárosi Választási Bizottság rámutat arra, hogy a választási kampány időszakában a jelölő 

szervezetek között kialakuló versenyhelyzet része az is, hogy a választási plakátok kihelyezését 

korábban megkezdő jelölő szervezeteknek még több lehetőségük van a plakátok elhelyezésére.  
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A kampány előrehaladtával ez a lehetőség nyilvánvalóan csökken, a plakátolást később 

megkezdő jelölő szervezetek számára korlátozottabb számú üres plakáthely áll rendelkezésre, 

amelyeknek felkutatása több időt vesz igénybe. 

Tekintettel arra, hogy jogsértés nem történt, a Fővárosi Választási Bizottság a kifogást 

elutasította. 

 

A határozat a Ve. 2. § (1) c) pontján, 144. § (3) és (7) bekezdésén, 208. §-án, 218. § (1) 

bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 

223. §-án, 224. § (1)–(4) bekezdésén, valamint 225. §-án alapul. 

 

 

Budapest, 2019. május 20.  

 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 
 


