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 Dr. Temesi István elnök 

 Dr. Vértesy László 

 Dr. Szalay Tamás 

 Dr. Horváth Máté 

 Dr. Avarkeszi Dezső 

 Dr. Hőrich Ferenc 

 Boris János Pál 

 

FVI munkatársai: 

 

Sárádi Kálmánné dr.  A Fővárosi Választási Iroda vezetője 

Megyesné dr. Hermann Judit A Fővárosi Választási Iroda helyettes vezetője 

 FVI munkatársai 

 

 

N a p i r e n d 
 

1. Sz. I.-né fellebbezése a XI. kerületi HVB 283/2014. (IX. 16.) számú határozata 

ellen 

2. Dr. L. I. Z. kifogása Ughy Attila polgármester-jelölt elleni szórólap ügyében 

3. Az Együtt – a Korszakváltók Pártja kifogása Tarlós István plakátjával 

kapcsolatban 

4. A Magyar Liberális Párt kifogása Tarlós István plakátjával kapcsolatban 

 

Dr. Temesi István: Az ülést megnyitja, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Fővárosi 

Választási Bizottság hét tagja jelen van, a Bizottság határozatképes. Javasolja a Fővárosi 

Választási Iroda napirendi javaslatának elfogadását. 

 

(Szavazás) 

 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 
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1. Napirend 

Sz. I.-né fellebbezése a XI. kerületi HVB 283/2014. (IX. 16.) számú határozata ellen 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Avarkeszi Dezső 

 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

211/2014. (IX. 22.) FVB  számú  határozatával 
 

Sz. I.-né által a Budapest Főváros XI. kerületi Helyi Választási Bizottság 

283/HVB/2014/IX.16./ számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 7 

igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon 

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

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet 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 (csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági 

eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját 

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem 

elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi 

képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus 

dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati 

formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat 

iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

 

I n d o k o l á s 

 

Sz. I.-né 2014. szeptember 15-én kifogást nyújtott be Budapest Főváros XI. kerületi Helyi 

Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB) mely szerint az ÚJBUDA MA című 

kiadványban Molnár Gyula az MSZP polgármesterjelöltje megtévesztve a választó 

polgárokat, valótlanul állítja, hogy koordináltan indul a baloldali ellenzék egyetlen 

jelöltjeként, akit az MSZP, DK, Együtt-PM is támogat. Ennek azonban ellentmond az a tény, 

hogy a valasztas.hu honlap adatai szerint Molnár Gyula csak az MSZP jelöltje. Állítja 

továbbá, hogy az MSZP újbudai szervezete és Molnár Gyula megtéveszti a 

választópolgárokat, befolyásolva őket a döntésük meghozatalában, ezzel megsértve a 2013. 

évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 2. § a) és e) pontjában foglaltakat. A kifogáshoz 

csatolta bizonyítékként az érintett kiadvány első oldalát másolatban, valamint megadta az egy 

korábban az ATV-ben leadott interjú elérhetőségének internetes címét, amelyben az Együtt-

PM pártszövetség képviselője elmondja, hogy nem támogatja Molnár Gyula jelöltségét. 
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A HVB a 283/HVB/2014/IX.16 számú határozatával a kifogásnak nem adott helyt.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB megállapította, hogy a hivatkozott kiadvány első 

lapja ténylegesen az alábbiakat tartalmazza: „Koordináltan indul az ellenzék a XI. kerületben, 

Molnár Gyula az egyetlen baloldali jelölt. Az MSZP, DK, Együtt-PM újbudai szervezetei és 

képviselői az önkormányzati választásokra együttműködési megállapodást kötöttek.” A 

szövegezés alatt a fenti pártszervezetek logói kerültek elhelyezésre. A HVB álláspontja 

szerint amennyiben az érintett pártszervezetek a fenti állítás valóságtartalmát nem vitatják, 

úgy azt tényszerűnek kell tekinteni, továbbá a jelölő szervezet és az együttműködő szervezet 

fogalma jogi szempontból élesen elkülönül, így amennyiben a kiadvány az érintett 

pártszervezeteket csak együttműködő szervezetként jelöli az nem minősül a jelölt 

nyilvántartásba vétel dokumentumaiban foglalt körülményeknek ellentmondó ténynek. A 

HVB szerint az együttműködés direkt és indirekt megoldásokat is tartalmazhat, így valamitől 

való tartózkodást is, ami nem minősül direkt és kifejezett támogatásnak. Ezért a kiadvány 

nem alkalmas a választópolgárok megtévesztésére, sem a választás tisztaságának megsértése, 

sem a rosszhiszemű és rendeletetés ellenes joggyakorlás nem állapítható meg.  

 

Sz. I.-né 2014. szeptember 18-án fellebbezést nyújtott be az elsőfokú határozat ellen a 

törvényes határidőn belül, mivel álláspontja szerint a HVB döntésének indokolása téves, és 

mivel a bizottság nem vizsgálta, hogy az általa csatolt ÚJBUDA MA kiadvány azt a hamis 

látszatot keltve, hogy Molnár Gyulát az MSZP, a DK, és az Együtt-PM is támogatja, 

alkalmas-e arra, hogy a választópolgárokat megtévessze, így jogszerűtlenül járt el. A HVB-

nek nem a polgárok által ismert vagy ismeretlen párt háttéralkukra hivatkozva kellett volna 

döntenie, hiszen nem az volt a kérdést, hogy ezen szervezetek melyike támogatja a jelöltet. 

Álláspontja szerint a kiadvány kézhezvételekor a választópolgárok nem a bizottság által 

megfogalmazott ideológiákat fogja mérlegelni, hanem azt, hogy a kiadvány milyen 

információt juttat el a számára. Márpedig Molnár Gyulát a kiadvány a hivatkozott négy párt 

támogatottjaként tünteti fel, az „Együtt a többségért!” című cikk alatt pedig ott látható a négy 

párt logója, ezzel azt a látszatot keltve, mintha mind a négy párt jelöltje lenne. 

 

Kéri tehát, hogy az FVB változtassa meg a megtámadott első fokú határozatot és állapítsa 

meg a Ve. 2. §. a) és c) pontjában hivatkozott jogszabálysértés tényét, és tiltsa el a jelöltet a 

további jogszabálysértéstől.  

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az 

azt megelőző eljárást megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A Ve. 2. § (1) bekezdése szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során 

érvényre kell juttatni a következő alapelveket: 

a) a választás tisztaságának megóvása, 

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban, 

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, 

d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése, 

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, 

 

A Ve. 140. § pontja kimondja kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely 

alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére. 

 

Az FVB az eljárást és a csatolt bizonyítékokat megvizsgálva megállapította, hogy a 

fellebbezést előterjesztő a választás tisztaságának megóvására, és a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás elvére hivatkozik beadványában.  
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A Fővárosi Ítélőtábla által korábbi ügyben meghozott, 1.Pk.50.001/2014/2. számú végzés 

szerint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvével összefüggésben az 

Alkotmánybíróság a 18/2008. (III.12.) AB határozatában már a korábban hatályban volt Ve. 

tekintetében kifejtette, hogy az nem tartalmaz szabályozást arra nézve, mely esetekben sérül a 

rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye, nem ad még példálózó eligazítást sem a 

tekintetben, hogy a jognak a rendeltetésével ellentétes célra irányuló gyakorlása mikor valósít 

meg joggal való visszaélést, illetőleg mely esetekben tekinthető rendeltetésellenes 

joggyakorlásnak. A jogalkotó a jogalkalmazóra bízza ennek megítélését, a rendeltetésellenes 

joggyakorlás kritériumai minden esetre általánosan alkalmazható jelleggel nem 

meghatározhatók. A rendeltetésellenes joggyakorlás megállapítására akkor kerülhet sor, ha 

annak valamilyen hátrányos jogkövetkezménye van (pl.: mások jogainak korlátozása, 

csorbítása). Az alapelv változatlanságára tekintettel mindezek a jelenleg hatályos Ve. 

alkalmazása során is irányadók. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint a cikk alatt szereplő támogató szerveztek 

emblémáinak megjelenítése konkrét jogszabályt nem sért. Az FVB nem látja 

megalapozottnak a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve sérelmének 

megállapítását, és így a választás tisztaságának megsértését sem, mert nem állapítható meg 

egyértelműen, hogy kinek a jogát, rendeltetésszerű joggyakorlását sértené ez a fajta 

megjelenítés, és a cikk tartalma, hátrányos jogkövetkezményekkel kinek járna, ezért a 

rendelkező részben foglaltak szerint dönt. 

 

A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésén, a 140. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a 

18/2008. (III.12.)  AB határozatán, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-

án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. 

§ (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb 

Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

 

2. Napirend 

 

Dr. L. I. Z. kifogása Ughy Attila polgármester-jelölt elleni szórólap ügyében 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Temesi István 

Dr. Hőrich Ferenc 

 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

212/2014. (IX. 22.) FVB  számú  határozatával 

 

a dr. L. I. Z. által a "Számlázd tovább!" című választási szórólap tárgyában benyújtott kifogás 

ügyében, hét igen szavazattal, egyhangúlag a következő döntést hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a 

"Számlázd tovább!" című szórólap készíttetője és terjesztője az impresszum 

feltüntetésének elmulasztásával megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi 
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XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt, 

jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, valamint a választási plakát 

tekintetében alkalmazni rendelt, a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 

vonatkozó szabályait. A Fővárosi Választási Bizottság a jogsértőt a további 

jogszabálysértéstől eltiltja. 

  

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással, 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., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) 

úgy, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 25-én (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 

 

Dr. L. I. Z. 2014. szeptember 19-én 09 óra 50 perckor kifogást nyújtott be a Budapest Főváros 

XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Helyi Választási Bizottsághoz (továbbiakban: 

HVB), melyben előadta, miszerint 2014. szeptember 16-án a postaládájába bedobva találta 

meg a kifogása mellékletéül és egyben a jogsértés bizonyítékául benyújtott választási 

szórólapot. A szórólap egyértelműen a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltjének lejáratását 

célozza, mert tényként állít eddig semmivel sem bizonyított feltételezéseket, másrészt nem 

tartalmaz impresszumot, azaz alkotója nem merte vagy nem akarta vállalni magát a 

nyilvánosság előtt.  

 

Álláspontja szerint ez sérti a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt, jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglaltakat, valamint a 

választási plakát tekintetében alkalmazni rendelt Mttv. 46. § (9) bekezdésében foglaltakat. 

Kérte a HVB-től a jogszabálysértés megállapítását és a jelenleg nem nevesíthető jogsértők 

további jogszabálysértéstől való eltiltását. 

 

A HVB elnöke a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján a kifogást a Fővárosi Választási 

Bizottsághoz elbírálásra áttette.  

 

A kifogás alapos. 

 

A Ve. 140. §-a határozza meg a kampányeszköz fogalmát, mely szerint „Kampányeszköznek 

minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak 

megkísérlésére, így különösen a (…) plakát”. A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján plakát a 

választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól 

függetlenül. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogáshoz mellékelt fényképfelvétel alapján megállapítja, 

hogy a szórólap — annak tartalma alapján — a Ve. 140. §-a és a 144. § (1) bekezdése szerint 

választási plakátnak minősül. 
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Az Mttv. 46. § (9) bekezdése alapján a sajtóterméken és — ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik — az egyéb kiadványon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó 

legfontosabb adatokat (impresszum). Az impresszumban a következő adatokat kell 

feltüntetni: a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét, valamint a 

szerkesztésért felelős személy nevét. Az Mttv. 203. § 22. pontja szerint „Kiadvány: (…) 

egyéb nyomtatott anyag (címtár, névtár, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, 

térkép; röplap; nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya; nyomtatott kép, minta, 

fénykép; nyomtatott naptár; nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, 

reklámposzter és hasonlók; egyéb szöveges kiadvány)”. 

 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, 

hogy a választási plakát az Mttv. 203. § 22. pontja szerint kiadványnak minősül, ennek 

megfelelően – tekintettel az Mttv. 46. § (9) bekezdésére – azon fel kell tüntetni a szerkesztésre 

és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum), vagyis a kiadó nevét, 

székhelyét, a kiadásért felelős személy nevét, valamint a szerkesztésért felelős személy nevét. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a mellékelt fényképfelvétel alapján megállapítja, hogy a 

sérelmezett választási szórólap nem tartalmazza az Mttv. 46. § (9) bekezdése szerinti 

impresszumot. Mindezek alapján a Bizottság álláspontja szerint a kifogástevő helytállóan 

hivatkozott arra, hogy a kifogásához is csatolt szórólap készíttetése és terjesztése sérti az 

Mttv. 46. § (9) bekezdését. 

 

A Ve. 2.§ (1) bekezdés e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során 

érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A 

rendeltetésszerű joggyakorlás az egész jogrendszert átható követelmény, amely azt jelenti, 

hogy a jogintézményekkel célhoz és tartalomhoz kötötten élhetnek annak címzettjei. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság véleménye szerint a választási eljárás során alkalmazandó 

jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét megsérti az, aki úgy gyakorolja jogát, 

hogy az törvényi rendelkezés megsértésével jár. Mindezek alapján a Bizottság álláspontja 

szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 

alapelvének sérelmét jelenti az, ha a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt, plakát készíttetésére 

vonatkozó jogosultság gyakorlása a kiadványra vonatkozó szabályok megsértésével jár. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jogsértő személyére 

vonatkozóan a beadványozó nem tudott bizonyítékot szolgáltatni, emiatt a jogsértő személye 

nem állapítható meg. Tekintettel azonban a jogsértés súlyára, annak kampányidőszak alatt 

történő megvalósítására, a Fővárosi Választási Bizottság szükségesnek látta a további  

jogszabálysértéstől való eltiltást is, de erre csak a konkrét személy megadása nélkül volt 

módja.   

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy az ismeretlen személy 

a szórólap impresszum nélküli készíttetésével és terjesztésével megsértette a Ve. 2. § (1) 

bekezdés e) pontját és az Mttv. vonatkozó rendelkezéseit.  

 

A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) pontján, 139. §-án, 140. §-án, a 144. §-án, a 213. § 

(1) bekezdés a) pontján, a 218. § (2) bekezdés a) pontján az Mttv.46. § (9) bekezdésén, a 203. 

§ 22. pontján, 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. 
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Megyesné dr. Hermann Judit: Javaslatot tesz a következő két napirendi pont összevont 

tárgyalására. 

 

3 - 4. Napirend 

 

Az Együtt – a Korszakváltók Pártja kifogása Tarlós István plakátjával kapcsolatban 

A Magyar Liberális Párt kifogása Tarlós István plakátjával kapcsolatban 

 

Dr. Temesi István: Szavazásra teszi fel a javaslatot. 

 

(Szavazás) 

 

9/2014.09.22/Jkv. határozatával a Fővárosi Választási Bizottság egyhangú szavazással úgy 

dönt, hogy  

az Együtt – a Korszakváltók Pártja kifogását és a Magyar Liberális Párt kifogását egymással 

összefüggő tárgyuk miatt egyesíti 

 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyeket, valamint megteszi az Iroda határozati 

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Temesi István 

Dr. Avarkeszi Dezső 

Dr. Szalay Tamás 

Sárádi Kálmánné dr. 

Dr. Hőrich Ferenc 

Boris János Pál 

Dr. Vértesy László 

Dr. Horváth Máté 

Megyesné dr. Hermann Judit 

 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

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

 

az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Magyar Liberális Párt  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 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 
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Választási Bizottsághoz címzett 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 (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 

 

Az Együtt – a Korszakváltók Pártja 2014. szeptember 19-én 14 óra 12 perckor 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 címere szerepel. Az egyes 

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

szerint a fővárosi címer használatához Budapest Főváros Önkormányzatának engedélye 

szükséges, ezért az ilyen engedély nélküli címerhasználat 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 címert jelöltként is felhasználja, sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) 

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 állapítsa meg a jogsértést, és a jogsértőt a további 

jogszabálysértéstől tiltsa el. 

 

A Magyar Liberális Párt 2014. szeptember 19-én 15 óra 18 perckor 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 

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

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

közé, amikor engedély nélkül felhasználható a fővárosi címer. 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 

címerének 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 közfunkcióját és visszaél a főváros címerének 

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 címerének egy főpolgármester-jelölt választási plakátján való 

megjelenítése sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt alapelveket. 

Kifogásukhoz mellékelték a sérelmezett választási plakátról készített képet.  
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A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a beadványozók által benyújtott kettő 

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

bekezdése alapján azok egyesítéséről 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 kapcsolódik 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 címerhasználati engedély kiadására vagy sem.  

 

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

címer megjelenítése 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 becsatolt kép szerint az óriásplakát bal 

oldalán nagy méretben a Fővárosi Önkormányzat színes címere, alatta a "BUDAPEST 

FŐPOLGÁRMESTERE Tarlós István" szöveg, jobb oldalán pedig Tarlós István arcképe, az 

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

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

kihelyezett plakát látható, amelyen Tarlós István arcképe, mellette a Fővárosi Önkormányzat 

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

Fidesz” felirat, valamint a Fidesz és a KDNP jelölő szervezetek emblémája látható. 

    

A plakátoknak a kampányidőszak alatt történő közzétételéből, a plakát előbbiekben rögzített 

tartalmából a Fővárosi Választási Bizottság azt állapította 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 címer plakáton való feltüntetésével kapcsolatban a Fővárosi Választási Bizottság 

megállapította, hogy a kifogásokban szereplő esélyegyenlőség nem sérült, mivel egyik 

beadvány sem utalt arra, nem bizonyította, sőt nem is valószínűsítette, hogy a főváros 

címerének 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 megállapította, hogy főpolgármestert 

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

főpolgármester-jelöltként történő egyidejű népszerűsítését is szolgálta, ezért a rendeltetésszerű 

joggyakorlás megsértése megvalósult. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság megállapította és jelen határozatának 

rendelkező részében kimondta, hogy Budapest Főváros Önkormányzata címerének Tarlós 
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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 

bizonyítékokból nem lehetett megállapítani, 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, így a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 

további jogszabálysértéstől való eltiltásról is csak 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. 

 

 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 16.10 órakor berekeszti. 

 

 

 

 

  Dr. Temesi István s. k. 

   

 


