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Készült:   a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember 26-án, 12.50
 
órai kezdettel, a 

Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. számú szobacsoport 

tárgyalójában megtartott üléséről  

 

Jelen vannak:   

 

 Dr. Temesi István elnök 

 Dr. Orosz Mária  elnökhelyettes 

 Dr. Vértesy László 

 Dr. Szalay Tamás 

 Dr. Avarkeszi Dezső 

 Dr. Hőrich Ferenc 

 Boris János Pál 

 Dr. Boglutz István 

 

 

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. Tájékoztatás B. A. K. – MLP – által Tarlós István főpolgármester-jelölt plakátjai 

miatt benyújtott kifogása ügyében tett elnöki intézkedésről. 

2. L. Z. fellebbezése a XIX. kerületi HVB 169/2014. (IX. 19.) számú határozata ellen. 

3. Dr. Pásztor Albert miskolci polgármester-jelölt kifogása a Magyar Fórum miskolci 

különszáma miatt. 

4. Az Együtt – a Korszakváltók Pártja fellebbezése az V. kerületi HVB 175/2014. (IX. 

24.) számú határozata ellen. 

 

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

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

Választási Iroda napirendi javaslatának elfogadását. 

 

(Szavazás) 

 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 

 

 



2014.09.26 

. 

1. Napirend 

Tájékoztatás B. A. K. – MLP – által Tarlós István főpolgármester-jelölt plakátjai 

miatt benyújtott kifogása ügyében tett elnöki intézkedésről 

Dr. Temesi István: Ismerteti az ügy előzményeit. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Boglutz István  

Dr. Avarkeszi Dezső 

Dr. Szalay Tamás 

Dr. Hőrich Ferenc 

Sárádi Kálmánné dr. 

Dr. Vértesy László 

Dr. Temesi István 

 

 

Jegyzőkönyvi döntés meghozatala a Fővárosi Választási Bizottság elnökének 2014. 

szeptember 25-én — a Magyar Liberális Párt által benyújtott kifogás ügyében — megtett 

intézkedéséről. 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság 10/2014.09.26/Jkv. döntése: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság elnökének 2014. szeptember 

25-én — a Magyar Liberális Párt által benyújtott kifogás ügyében — megtett FPH073/191-

3/2014. számú intézkedését, melyben arról tájékoztatta a kifogástevőt, hogy a 2014. 

szeptember 24-én 10 óra 54 perckor elektronikus úton benyújtott kifogásában foglaltakat 

Fővárosi Választási Bizottság a 213/2014. (IX. 24.) FVB számú határozatával már elbírálta, a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 217. § (3) bekezdése alapján tudomásul 

veszi és a kifogást nem tárgyalja, mert a kifogás nem tartalmaz még nem értékelt 

bizonyítékot. 

 

A jegyzőkönyvbe foglalt döntés ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

221. § (2) bekezdése értelmében nincs helye fellebbezésnek. 

 

 

(Szavazás) 

 

5 igen szavazat, 3 nem szavazat         

 

 

Különvélemény 

 

Dr. Boglutz István: Továbbra is az az álláspontom, hogy jogszerűen nem tárgyalhatta a 

Bizottság ekkor a külön kérdést, tehát a főpolgármesteri titulus használatát. Azt tartanám 

továbbra is jogszerűnek, hogy ha a Bizottság ma újra tárgyalná és megállapítaná, hogy 

jogszabálysértő a főpolgármesteri titulus használata is. 

 

 

 

 

 

 

2. Napirend 
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L. Z. fellebbezése a XIX. kerületi HVB 169/2014. (IX. 19.) számú határozata ellen. 

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

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Hőrich Ferenc 

 

(Szavazás) 

 
A Fővárosi Választási Bizottság a  

 
214/2014. (IX. 26.) FVB számú határozatával 

 

a L. Z.  által a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Helyi Választási Bizottság 

169/2014. (IX. 19.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, hét 

igen szavazattal, egy nem szavazat ellenében, a következő határozatot hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 

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 29-én (hétfő )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 

 

L. Z. (a továbbiakban: beadványozó) 2014. szeptember 16-án kifogást nyújtott be a Budapest 

Főváros XIX. kerület Kispest Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB). 

 

Kifogásában előadta, hogy az MSZP-„EGYÜTT-PM”-DK jelölő szervezetek képviselő-

jelöltjei 2014. szeptember 14. napján a kispesti Kós Károly téren felállított, polgármesteri 

fogadóóra részére fenntartott önkormányzati sátorban Budapest XIX. kerület Kispest 

Önkormányzatának jelzésével ellátott pólóban kampánytevékenységet végeztek. Ezzel azt a 

látszatot keltették, mintha az önkormányzat alkalmazásában állnának, vagy az 

önkormányzattal bármiféle jogviszonyban állnának. Ez a magatartás beadványozó álláspontja 

szerint sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § 

(1) bekezdés c) és e) pontjában rögzített alapelveket. Mindezek alapján a jogsértés 

megállapítását és a Ve. 218. § (2) bekezdés d) és e) pontjában foglalt jogkövetkezmények 

alkalmazását kérte a HVB-től. 

 
A HVB a 169/2014. (IX. 19.) számú határozatával elutasította a kifogást. A határozat indokolása 

szerint a kifogáshoz mellékelt fényképfelvételek nem támasztják alá a kifogás benyújtójának azon 

álláspontját, miszerint a képviselő-jelöltek a rendezvényen kampánytevékenységet folytattak. A 

fényképeken olyan szórólap, öltözék, plakát, amelyen bármely jelölő szervezetre utaló információ 

(név, logó, stb.) felismerhető lenne, nem látható. Rögzíti az elsőfokú határozat, hogy a kifogás 
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benyújtója olyan tevékenységet, amely kifejezett kampánytevékenységnek minősült volna, a 

kifogásában nem bizonyított. 

 

Beadványozó a HVB elsőfokú határozata ellen a törvényes határidőn belül fellebbezéssel 

fordult a Fővárosi Választási Bizottsághoz.  

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a kifogásában foglaltakat változatlanul fenntartja. 

Álláspontja szerint a képviselő-jelöltek magatartása alkalmas a választópolgárok 

megtévesztésére, mert azt a látszatot kelthetik, hogy a jelöltek már valamiféle képviseleti 

jogot generáló jogviszonyban állnak az önkormányzattal és hatókörrel rendelkezhetnek a 

választópolgárok problémáinak megoldása érdekében. Véleménye szerint ezzel a 

magatartással a jelöltek esélyegyenlősége és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye 

sérül. 

 

A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell – többek között –  

a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet 

esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

A Ve. 231. § (1) bekezdése d) pontja úgy rendelkezik, hogy a fellebbezést érdemi vizsgálat 

nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a beadványozó a fellebbezését 

magánszemélyként nyújtotta be, tehát a fellebbezésnek tartalmaznia kellett volna a 

beadványozó személyi azonosítóját. Beadványozó azonban a személyi azonosító helyett a 

személyi igazolványának számát tüntette fel a fellebbezésben, így az nem felel meg a Ve. 224. 

§ (3) bekezdésében foglalt, a fellebbezéssel szemben támasztott tartalmi követelményeknek. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, 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, és 62. § 

(1) bekezdés s) pontján alapul.  

 

 

3. Napirend 

Dr. Pásztor Albert miskolci polgármester-jelölt kifogása a Magyar Fórum miskolci 

különszáma miatt. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Temesi István 

Dr. Szalay Tamás 

Dr. Hőrich Ferenc 

Dr. Avarkeszi Dezső 

Sárádi Kálmánné dr. 

Dr. Orosz Mária 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 
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215/2014. (IX. 26.) FVB  számú  határozatával 

 

a dr. Pásztor Albert által a Magyar Fórum című közéleti hetilap 2014. szeptemberi miskolci 

különszáma tárgyában benyújtott kifogás ügyében, nyolc igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő döntést hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja. 

 

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 29-én (hétfő) 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. Pásztor Albert 2014. szeptember 23-án 11 óra 40 perckor kifogást nyújtott be a Pest 

Megyei Területi Választási Bizottsághoz (továbbiakban: TVB), melyben előadta, miszerint 

2014. szeptember 20-án a postaládájába bedobva találta meg - a kifogása mellékletéül és 

egyben a jogsértés bizonyítékául benyújtott - a Magyar Fórum című közéleti hetilap 2014. 

szeptemberi miskolci különszámát.  

 

Álláspontja szerint a kifogással érintett lapszámban valótlanságokat tartalmazó, illetve 

megtévesztésre alkalmas, valósnak feltüntetett hamis hírek és tények állításával, az októberi 

önkormányzati választáson a miskolci szavazókat vele, mint polgármesterjelölttel szemben, 

illetve ellene kívánják befolyásolni.  

A választási kampányeszköznek minősülő „Magyar Fórum” elnevezésű kiadványt kiadó „A 

Művelt, Tájékozott Emberért” Alapítvány a jogszabálysértő újságjában közzétett 

megtévesztésre alkalmas, valósnak feltüntetett hamis hírek közlésével befolyásolni próbálja a 

miskolci szavazókat, valótlanság állításával befolyásolni a választás menetét, s ezáltal 

álláspontja szerint súlyosan megsértve a választás tisztaságát és a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás elvét. A valótlan hírek terjesztésével olyan közhangulatot 

akarnak kelteni, amely alkalmas arra, hogy lejárassák és politikai ellenfelei iránt szimpátiát 

keltsenek. A fényképek egy részén (3. oldal) olyan személyekkel van összemontírozva, 

akikkel soha nem is találkozott, illetve az óriásplakátját is teljes mértékben megváltoztatták. 

Ezek mellett a cikkek mellett szereplő fényképeken, montírozott fotókon a képmását 

lealacsonyító, emberi méltóságában sértő és dehonesztáló módon tüntetik fel, illetve 

dehumanizálják. 

 

Megjegyezni kívánja továbbá, hogy „a lapszámból egyértelműen kiderül az, hogy kinek az 

érdekében történt annak kiadása. Minden esetben pozitív összefüggésben népszerűsíti a 

Magyar Fórum című újság a Fidesz-Kdnp polgármesterjelöltjét, sőt kizárólag Ő jelenik meg 

pozitívan az újságban. A jelölt kizárólag avatás, átadás, bizonyos ügyek megoldása kapcsán 

szerepel a lapban.  
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A Fidesz-Kdnp jelöltjével ellentétben minden egyes írás egyértelműen negatív visszhangú, 

kétséget kizáróan a lejáratásomra szolgál. A Magyar Fórum elnevezésű újság mellékelt 

lapszámában sérelmezett cikkek és fényképek egyértelműen rólam szólnak, az én 

tevékenységemmel kapcsolatosak. Nem kívánom a fent idézett állításokat újra megismételni, 

de véleményem szerint egyértelmű, hogy az írások és a képek jelentősen negatív tartalmúak. 

A cikkek és a fotók azt sugallják, hogy alkoholista vagyok, továbbá alkalmatlan vagyok 

közéleti tevékenységre. 

A Fidesz-Kdnp jelölő szervezet, illetve jelöltjének ilyen formában és módon történő 

népszerűsítése, valamint az MSZP, mint jelölőszervezet negatív hírének keltése sérti a jelöltek 

és „az esélyegyenlőség jelölő szervezetek között” [Ve. 2. § (1) bekezdés c) pont] és „a 

jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás” [Ve. 2. § (1) bekezdés e) pont] választási eljárási 

alapelvét.” 

 

Álláspontja szerint „a fentiekben leírt kampánytevékenység sérti a Ve. alapelvi 

rendelkezésének c) és e) pontjában foglalt, az esélyegyenlőségnek, a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlásnak az elvét. A fent hivatkozott kampánytevékenység tehát 

jogszabálysértő – amellett, hogy a Ve. alapelveit is megszegi - a választópolgárok számára 

megtévesztő, a választások tisztaságát súlyosan csorbítja.” 

 

Kérte a TVB-től a jogszabálysértés megállapítását és a jogsértő - „A Művelt, Tájékozott 

Emberért” Alapítvány, mint a hetilap kiadója - további jogszabálysértéstől való eltiltását. 

 

A TVB elnöke a Ve. 213. §-a alapján a kifogást a Fővárosi Választási Bizottsághoz elbírálásra 

áttette.  

 

A kifogás nem alapos. 

 

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 Fővárosi Választási Bizottság mindenekelőtt hangsúlyozza, hogy a kifogástevő által 

sérelmezett, a személyét érintő, a kiadványban szereplő tényállítások valóságtartalmának 

vizsgálata nem feladata, arra hatáskörrel nem rendelkezik. 

 

A sajtótermékben közölt tények valódiságának megítélésére, elbírálására más jogi fórumok 

állnak rendelkezésre, melyeket beadványozó választása szerint igénybe vehet: akár polgári 

jogi úton sajtó-helyreigazítási per indításával, akár magánindítványra büntetőeljárás 

kezdeményezésével rágalmazás okán. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a bizonyítékként becsatolt közéleti hetilap 

nem egy meghatározott jelölőszervezet kiadványa, ezért azt a Fővárosi Választási Bizottság 

nem tekintette kampányeszköznek. 

 

Tekintettel arra, hogy ebben az esetben nem választási ügyről, nem választási jogszabály 

megsértéséről, hanem polgári jogi/büntetőjogi eljárást megalapozó sérelemről van szó, a 

Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) 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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4. Napirend 

Az Együtt – a Korszakváltók Pártja fellebbezése az V. kerületi HVB 175/2014. (IX. 

24.) számú határozata ellen. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet, valamint tájékoztat a Bizottság hasonló 

ügyekben követett gyakorlatáról. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Temesi István 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

216/2014. (IX. 26.) FVB  számú  határozatával 
 

Együtt - a Korszakváltók Pártja (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19. e-mail: cím: 

valasztas@egyutt2014.hu) képviselője: Szigetvári Viktor társelnök által a Budapest Főváros 

V. kerületi Helyi Választási Bizottság 175/2014 (IX.24.) számú elsőfokú határozata ellen 

benyújtott fellebbezés tárgyában, 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot 

hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot megváltoztatja: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezésnek helyt ad, és a Böröcz László által a 

Juhász Péter az Együtt – a korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért 

(továbbiakban Együtt-PM) közös jelöltjének plakátja ellen benyújtott kifogást 

elutasítja. 
 

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 29-én (hétfő) 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 

 

B. L. kifogást nyújtott be Budapest Főváros V. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a 

továbbiakban: HVB) a Juhász Péter a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán az Együtt-PM polgármesterjelöltje által használt 

plakátokon szereplő párt emblémák feltüntetése ellen, mivel álláspontja szerint ezek azt a 

látszatot keltik, hogy a polgármesterjelölt az Együtt, a PM, a DK, és az MSZP közös 

jelöltjeként indul, holott csak az Együtt-PM jelöltje a Nemzeti Választási Iroda nyilvántartása 

alapján. Véleménye szerint ezen emblémák megjelenítése a plakátokon alkalmasak a 

választók megtévesztésére és ezzel sértik a választás tisztaságának és a jóhiszemű és 
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rendeltetésszerű joggyakorlásnak az elvét. A kifogást tevő kérte a jogszabálysértés tényének 

megállapítását, a jogsértő eltiltását a további jogszabálysértéstől, valamint a plakátok 

kihelyezőjének, illetve akinek érdekében azokat elhelyezték, az eltávolításra vagy az 

eltávolítás költségeinek viselésére kötelezését. Bizonyítékként kifogásához csatolta a szóban 

forgó plakátról készített fényképeket. 

 

A HVB a 175/2014. (IX.24.) számú határozatával a kifogásnak részben helyt adott.  

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB megállapította, hogy Juhász Péter mikor az őt 

népszerűsítő választási plakátján négy szervezet emblémáját tüntette fel, annak ellenére, hogy 

két jelölő szervezet jelöltjeként került nyilvántartásba vételre megsértette a választás 

tisztaságának és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, mivel a plakát esetében  

fennáll a választópolgárok megtévesztésének lehetősége, mivel azt hihetik, hogy több 

szervezet közös jelöltje. A HVB határozatában ezért megállapította a jogszabálysértés tényét 

és a jogsértőt eltiltotta a további jogsértő tevékenységtől. A HVB álláspontja szerint a 

törvényes állapot helyreállítása a jogsértő felelőssége, módját a Bizottság nem állapította meg, 

ezért csak részben adott helyt a kifogásnak. 

 

Az Együtt – a Korszakváltók Pártja 2014. szeptember 24-én fellebbezést nyújtott be az 

elsőfokú határozat ellen a törvényes határidőn belül, mivel álláspontjuk szerint a 

polgármesterjelölt plakátja nem sérti a jóhiszemű joggyakorlás elvét, mivel nincs olyan tételes 

jogszabályi követelmény, ami alapján a jelöltet állító szervezet, illetve a jelölt megválasztását 

támogató más szervezetek logóját elkülönítetten, a jogi különbséget feltüntetve kellene 

megjeleníteni. 

 

Hivatkozik a jelölő szervezet a Fővárosi Választási Bizottság (továbbiakban: FVB) 168/2014. 

(IX.15.) számú határozatára, melyben álláspontja szerint a plakáton szereplő támogató 

szerveztek emblémáinak megjelenítése konkrét jogszabályt nem sért, és nem állapítható meg 

az sem egyértelműen, hogy kinek a jogát, rendeltetésszerű joggyakorlását sértené, hátrányos 

jogkövetkezményekkel kinek járna. 

 

A párt meglátása szerint az FVB határozatából következően nem lehet a választópolgárok 

megtévesztésének minősíteni azt, ha a polgármester-jelöltet állító és az őt támogató 

szervezetek logói egy plakáton, szórólapon egyformán feltüntetésre kerülnek, így a kifogással 

érintett plakát sem a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjába, sem a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás követelményébe nem ütközik. 

Kérik tehát, hogy az FVB változtassa meg a megtámadott első fokú határozatot és a kifogást 

utasítsa el.  

 

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

alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a 

plakát. 

 

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

benyújtó, és a fellebbezést előterjesztő is ugyanarra a jogelvre a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás elvére hivatkozik beadványában.  

 

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 nem látja megalapozottnak a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás alapelve sérelmének megállapítását, és ezzel összefüggésben a választás 

tisztaságának megsértését sem. Álláspontja szerint a plakáton szereplő támogató szervezetek 

emblémáinak megjelenítése konkrét jogszabályt nem sért, és nem állapítható meg az sem 

egyértelműen, hogy kinek a jogát, rendeltetésszerű joggyakorlását sértené, hátrányos 

jogkövetkezményekkel kinek járna. 

Az FVB álláspontja, hogy meg lehet különböztetni a jelölő szervezetet a jelöltet támogató 

szervezetektől. Az ügy tárgyát képező plakáton nem jelenik meg, hogy melyek a támogató 

szervezetek emblémái, és melyek a jelölőszervezetek emblémái. Következésképpen a plakát 

azt az információt sem közvetíti, hogy valamennyi szervezet, amelynek az emblémája 

megjelenik, jelölőszervezet volna. Ezért a plakát nem alkalmas a választók megtévesztésére. 

Ezért az FVB a rendelkező részben foglaltak szerint dönt. 

  

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

 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 13.40 órakor berekeszti. 

 

 

 

 

  Dr. Temesi István s. k. 

   


