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Jelen vannak:   

 

 Dr. Temesi István elnök 

 Dr. Orosz Mária  elnökhelyettes 

 Dr. Vértesy László 

 Dr. Szalay Tamás 

 Dr. Horváth Máté 

 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. Magyar György lemondása a főpolgármesteri jelölésről. 

2. Falus Ferenc lemondása a főpolgármesteri jelölésről. 

3. Falus Ferenc lemondása az Együtt - a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd 

Magyarországért Párt kompenzációs listás jelöléséről. 

4. P. M. - Együtt - a Korszakváltók Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt - 

kifogása a III. kerületi Óbuda Újság ellen. 

5. J. P. kifogása az V. kerületi City Tv ellen. 

6. D. A. - Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármazású Polgárainak Egyesülete - 

fellebbezése a XVIII. kerületi HVB 212/2014. (IX. 29.) számú határozata ellen. 

7. Dr. F. J. fellebbezése a XXIII. kerületi HVB 130/2014. (IX. 30.) számú határozata 

ellen. 

8. P. M. - Együtt - a Korszakváltók Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt - 

kifogása az obuda.hu internetes portál ellen. 

9. J. P. kifogása a Mai Belváros című újsággal kapcsolatban. 
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Dr. Temesi István: Az ülést megnyitja, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Fővárosi 

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

Választási Iroda napirendi javaslatának elfogadását. 

 

(Szavazás) 

 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 

 

 

1. Napirend 

Magyar György lemondása a főpolgármesteri jelölésről 

 

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

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Avarkeszi Dezső 

 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

 217/2014. (X. 2.) FVB számú határozatával     

 

dr. Magyar György független főpolgármester-jelöltnek a jelölésről való lemondása tárgyában  

kilenc igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy dr. Magyar György, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választására nyilvántartásba vett 

független főpolgármester-jelölt a jelölésről lemondott és ezzel a jelöltek közül kiesett. A 

kiesett jelölt nevét a Fővárosi Választási Bizottság törli a jelöltek nyilvántartásából. 

 

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 Bizottságnak 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. október 5-én (vasárnap) 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.  
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I n d o k o l á s 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 42/2014. (IX. 9.) FVB számú jogerős határozatával a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választására független 

főpolgármester-jelöltként nyilvántartásba dr. Magyar Györgyöt. 

 

2014. szeptember 29-én dr. Magyar György a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 17. melléklete 

szerinti nyomtatvány (E2 — Egyéni jelölt bejelentése) kitöltésével, aláírásával és átadásával 

bejelentette a Fővárosi Választási Bizottság részére, hogy főpolgármester-jelöltségéről 

lemond.  

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 137. §-a szerint 

a jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond. A kiesett jelölt 

nevét a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából törölni kell. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a hivatkozott törvényi rendelkezés alkalmazásával 

megállapította, hogy dr. Magyar György jelölt joghatályos nyilatkozatával a főpolgármester-

jelöltségéről lemondott, és ezzel a jelöltek közül kiesett. A kiesett jelölt nevét a Fővárosi 

Választási Bizottság a főpolgármester-jelöltek nyilvántartásából törölte.    

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 137. §-án, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. 

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

 

 

 

2. Napirend 

Falus Ferenc lemondása a főpolgármesteri jelölésről 

 

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

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

- 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

 218/2014. (X. 2.) FVB számú határozatával     

 

dr. Falus László Ferencnek, az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd 

Magyarországért Párt közös főpolgármester-jelöltjének a jelölésről való lemondása tárgyában  

kilenc igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy dr. Falus László Ferenc, az Együtt – 

a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt által a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választására állított 

főpolgármester-jelölt a jelölésről lemondott és ezzel a jelöltek közül kiesett. A kiesett 

jelölt nevét a Fővárosi Választási Bizottság törli a jelöltek nyilvántartásából. 
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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 Bizottságnak 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. október 5-én (vasárnap) 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 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 24/2014. (IX. 8.) FVB számú jogerős határozatával a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választására az Együtt – a 

Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt közös főpolgármester-jelöltként 

nyilvántartásba dr. Falus László Ferencet. 

 

2014. szeptember 29-én dr. Falus László Ferenc a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 17. 

melléklete szerinti nyomtatvány (E2 — Egyéni jelölt bejelentése) kitöltésével, aláírásával és 

átadásával bejelentette a Fővárosi Választási Bizottság részére, hogy főpolgármester-

jelöltségéről lemond.  

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 137. §-a szerint 

a jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond. A kiesett jelölt 

nevét a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából törölni kell. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a hivatkozott törvényi rendelkezés alkalmazásával 

megállapította, hogy dr. Falus László Ferenc jelölt joghatályos nyilatkozatával a 

főpolgármester-jelöltségéről lemondott, és ezzel a jelöltek közül kiesett. A kiesett jelölt nevét 

a Fővárosi Választási Bizottság a főpolgármester-jelöltek nyilvántartásából törölte.    

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 137. §-án, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. 

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

 

 

3. Napirend 

Falus Ferenc lemondása az Együtt - a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd 

Magyarországért Párt kompenzációs listás jelöléséről 

 

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

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

- 
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 (Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

 219/2014. (X. 2.) FVB számú határozatával     

 

dr. Falus László Ferencnek, az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd 

Magyarországért Párt közös fővárosi kompenzációs listájáról való lemondása tárgyában  

kilenc igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy az Együtt – a Korszakváltók Pártja 

és a Párbeszéd Magyarországért Párt által a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. évi választására állított fővárosi kompenzációs listáról dr. Falus 

László Ferenc jelölt lemondott és emiatt a listáról kiesett. A kiesett jelölt nevét a 

kompenzációs listáról a Fővárosi Választási Bizottság törli. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a kiesés után az Együtt – a 

Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt fővárosi kompenzációs 

listáján 12 jelölt szerepel. 

 

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 Bizottságnak 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. október 5-én (vasárnap) 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 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 64/2014. (IX. 12.) FVB számú jogerős határozatával a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választására 13 jelölttel 

nyilvántartásba az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt 

közös fővárosi kompenzációs listáját. 

 

2014. szeptember 29-én az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért 

Párt jelölő szervezetek a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 21. melléklete szerinti nyomtatvány 

(L9 — Listán szereplő jelölt hibásan megadott adatainak javítása, kiesésének bejelentése) 

kitöltésével és átadásával bejelentette a Fővárosi Választási Bizottság részére, hogy a közös 

fővárosi kompenzációs listájuk első helyén szereplő dr. Falus László Ferenc jelölt a 

jelöltségéről lemondott. A bejelentéshez csatolták dr. Falus László Ferenc 2014. szeptember 

29-én kelt — teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt — lemondó nyilatkozatát. 
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 137. §-a szerint 

a jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond. A kiesett jelölt 

nevét a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából törölni kell. 

 

A Ve. 130. § (2) bekezdése szerint, ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán 

soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be. 

    

A Fővárosi Választási Bizottság a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával  

megállapította, hogy az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt 

jelölő szervezetek  közös fővárosi kompenzációs listájának első helyén szerepelő dr. Falus 

László Ferenc jelölt joghatályos nyilatkozatával a jelöltségéről lemondott, emiatt a listáról 

kiesett. A kiesett jelölt nevét a Fővárosi Választási Bizottság az Együtt – a Korszakváltók 

Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek közös fővárosi kompenzációs 

listájáról törölte.    

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította azt is, hogy a kiesés folytán az Együtt – a 

Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek közös fővárosi 

kompenzációs listáján 12 jelölt maradt.  

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 130. § (2) bekezdésén és 137. §-án, a jogorvoslati lehetőségről szóló 

tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, 

valamint 225. §-án alapul. 

 

 

 

4. Napirend 

P. M. - Együtt - a Korszakváltók Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt - 

kifogása a III. kerületi Óbuda Újság ellen 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Temesi István 

Dr. Hőrich Ferenc 

Dr. Boglutz István 

Dr. Orosz Mária 

Dr. Szalay Tamás 

Dr. Avarkeszi Dezső 

Dr. Vértesy László 

Boris János Pál 

Sárádi Kálmánné dr. 

 

 

Dr. Temesi István: Előterjeszti a határozati javaslatot. 

 

 

(Szavazás) 
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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

220/2014. (X. 2.) FVB számú határozatával 

 

a P. M. D. által az Óbuda Újság ellen benyújtott kifogás ügyében, kilenc igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

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. október 5-én (vasárnap) 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 

 

P. M. D. (a továbbiakban: beadványozó), az Együtt-PM Pártszövetség meghatalmazottjaként 

2014. szeptember 29-én kifogást nyújtott be az Óbuda Újság jogszabálysértő eljárásával 

szemben. 

 

A kifogás szerint 2014. szeptember 22-én az Óbuda Újság szerkesztősége e-mailben 

tájékoztatta az Együtt-PM kerületi kampányfőnökét arról, hogy a lap következő, október 3-i 

számában milyen terjedelemben tudják közölni a párt politikai reklámjait. A kampányfőnök a 

megadott határidőig megküldte a kért anyagokat a szerkesztőségnek. Ezt követően az Újság 

igazgató-főszerkesztője tájékoztatta a kampányfőnököt, hogy az általa megadott anyagot, 

annak negatív tartalma miatt nem fogják megjelentetni. Beadványozó bizonyítékként csatolta 

az Óbuda Újság szerkesztőségének levelét, a kampányfőnök válaszát tartalmazó levelet, az 

újságban közzétenni kívánt politikai hirdetést, valamint az igazgató-főszerkesztő levelét arról, 

hogy a megküldött anyagot nem jelentetik meg az újságban. 

 

Beadványozó a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 32. § (3) bekezdésére, valamint a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 147. § (2) bekezdésére és 

147/A. § (6) bekezdésére hivatkozva kifejtette, hogy álláspontja szerint az Óbuda Újság az 

Együtt-PM politikai reklámja közlésének megtagadásával jogszabálysértést követett el.  

 

Beadványozó megítélése szerint az Együtt-PM politikai reklámja, illetve annak 

médiaszolgáltató számára való rendelkezésre bocsátása megfelelt a jogszabályi feltételeknek. 

A reklámanyag kétséget kizáróan felismerhető illetve más médiatartalmaktól 

megkülönböztethet volt, ahogy azt az Mttv. 32. § (2) bekezdése előírja. 
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Kifejtette, hogy a médiaszolgáltató a hivatkozott jogszabályok értelmében nem minősítheti a 

politikai reklám tartalmát, illetve nem utasíthatja el annak közlését ezen az alapon. 

 

Mindezek alapján a beadványozó a jogsértés megállapítása mellett kérte a választási 

bizottságtól, hogy tiltsa el az Óbuda Újságot a további jogsértéstől és ezzel egyidejűleg 

kötelezze a lapot az Együtt-PM Pártszövetség politikai reklámjának a párt által megadott 

tartalommal történő közlésére a következő, október 3-i lapszámban. 

 

A kifogás nem alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 151. § (1) bekezdése alapozza meg. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást és a csatolt bizonyítékokat megvizsgálva a 

következőket állapította meg. 

 

A Fővárosi Választási Bizottságnak mindenekelőtt abban a kérdésben kellett állást foglalnia, 

hogy a kifogással érintett, az Óbuda Újságban közzétenni kért tartalom a Ve. 71. címe 

alkalmazásában minősíthető-e politikai reklámnak, vagy politikai hirdetésnek. 

 

A politikai reklám és a politikai hirdetés fogalmát a Ve. 146. §-a határozza meg.  

A hivatkozott rendelkezés szerint: 

„a) politikai reklám a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 55. pontjában meghatározott politikai 

reklám, azzal az eltéréssel, hogy a párt, politikai mozgalom és kormány alatt jelölő 

szervezetet és független jelöltet kell érteni. 

b) politikai hirdetés az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független 

jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, 

tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom 

vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom.” 

 

Az Mttv. 203. § 55. pontja szerint „Politikai reklám: valamely párt, politikai mozgalom vagy 

a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, 

tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, 

illetve közzétett műsorszám.” 

 

A sajtótermék fogalmát az Mttv. 203. § 60. pontja határozza meg. E rendelkezés szerint  

„Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy 

hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely 

természetes vagy jogi személy szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja 

szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, 

szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus 

hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és 

összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem 

eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében. Gazdasági 

szolgáltatás az önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági 

kockázatvállalás mellett - végzett szolgáltatás.” 

 

A politikai hirdetéssel kapcsolatos rendelkezéseket a Ve. 148. §-a tartalmazza. Eszerint  

„148. § (1) Az Mttv. 203. § 60. pontjában meghatározott sajtótermékekben politikai hirdetés 

a választási kampányidőszakban az e §-ban foglaltak szerint tehető közzé. A sajtótermékben 

közzétett politikai hirdetésnek azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól 

megkülönböztethetőnek kell lennie. 

(2) Amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, a választás kitűzését követő 

5 munkanapon belül az Állami Számvevőszékhez eljuttatja hirdetési szolgáltatásainak 
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árjegyzékét, amelyet az nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék 

ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzéteszi. 

(3) Politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési 

árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette. Politikai hirdetés csak a 

nyilvántartásba vett árjegyzék által meghatározott ellenérték fejében közölhető. 

Magyarországon letelepedett kiadók sajtótermékei közül csak az közölhet politikai hirdetést, 

amely az Mttv. szerinti hatósági nyilvántartásban szerepel.” 

 

A beadványozó kifogásában a pártszövetség által közzétenni kívánt tartalmat politikai 

reklámként említi. A Ve. és az Mttv. hivatkozott rendelkezései alapján azonban 

megállapítható, hogy a közzétenni kívánt tartalom nem tekinthető politikai reklámnak, 

tekintettel arra, hogy a megrendelés sajtótermékben, az Óbuda Újságban történő közzétételre 

irányult. Az Mttv. hivatkozott rendelkezésének szövegéből kitűnik, hogy politikai reklámnak 

valamely műsorszám tekinthető, amelyet valamely médiaszolgáltató tesz közzé.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint nem felel meg a megjelentetni kívánt 

tartalom a politikai hirdetés kritériumainak sem. A Ve. 148. §-a, valamint a Nemzeti 

Választási Bizottság 2/2014. NVB számú iránymutatása is egyértelműen rámutat, hogy 

sajtótermék politikai hirdetést kizárólag ellenérték fejében tehet közzé. A közzététel további 

feltétele, hogy a sajtótermék hirdetési szolgáltatásainak árjegyzéke az Állami Számvevőszék 

nyilvántartásában szerepeljen.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogáshoz csatolt bizonyítékok alapján 

nem állapítható meg, hogy az Együtt-PM Pártszövetség által az újság részére megküldött 

tartalom közzétételért ellenszolgáltatást kért volna az Óbuda Újság, és ilyen tényre a 

beadványozó sem utal a kifogásban. Nem állapítható meg továbbá annak a feltételnek a 

megléte sem, hogy az újság hirdetési szolgáltatásainak árjegyzéke az Állami Számvevőszék 

nyilvántartásában szerepel-e. A politikai hirdetés fogalmának megállapításához kötelező az 

említett két tartalmi elem megléte, amely azonban a kifogásolt esetben nem bizonyított. 

 

Beadványozó a kifogásában annak megállapítását kérte, hogy az Óbuda Újság megsértette az 

Mttv. 32. § (3) bekezdését. 

 

Tekintettel arra, hogy a közzétenni kért tartalom nem politikai reklám, arra az Mttv. hatálya 

nem terjed ki. Ennek következtében a kifogásban említett esetben nem állapítható meg az 

Mttv. rendelkezéseinek sérelme. 

 

Tekintve, hogy a jogsértés nem állapítható meg, így a beadványozónak az Óbuda Újság 

további jogsértéstől való eltiltására irányuló kérelme sem megalapozott. 

 

A beadványozó kérte továbbá a kifogásában, hogy a választási bizottság kötelezze politikai 

reklámjának közzétételére az Óbuda Újságot. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott jogszabályi 

rendelkezések alapján a kifogásban említett tartalom nem minősül politikai reklámnak, ezért 

annak közzétételére sem kötelezhető az újság. A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, 

hogy az Óbuda Újság, mint sajtótermék, egyébként is csak politikai hirdetés közzétételére 

lenne jogosult. Tekintettel azonban arra, hogy a kifogásban említett tartalom nem felel meg a 

politikai hirdetésre vonatkozó jogszabályi kritériumoknak sem, az Óbuda Újság a kifogásban 

említett tartalom politikai hirdetésként történő közzétételére sem kötelezhető. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 



2014. 10. 02 

. 

A határozat a Ve. 146. §-án,, 147. §-án, 147/A. §-án, 148. §-án, az Mttv. 203. § 55. és 60. 

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

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

 

 

5. Napirend 

J. P. kifogása az V. kerületi City Tv ellen 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Temesi István 

Dr. Szalay Tamás 

Dr. Boglutz István 

Dr. Hőrich Ferenc 

Sárádi Kálmánné dr. 

Megyesné dr. Hermann Judit 

Dr. Avarkeszi Dezső 

Dr. Orosz Mária 

 

Dr. Temesi István: Előterjeszti a határozati javaslatot. 

 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

221/2014. (X. 2.) FVB  számú  határozatával 

 

a J. P. által benyújtott kifogás tárgyában, hat igen, három nem szavazattal, a következő 

határozatot 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. október 5-én (vasárnap) 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 

 

J. P. 2014. szeptember 30-án 9 óra 25 perckor e-mail útján kifogást nyújtott be a Fővárosi 

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

továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelvek (a választás 
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tisztaságának megóvása, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, jóhiszemű 

és rendeltetésszerű joggyakorlás) megsértése miatt.  

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy  

 

„Az V. kerületi City TV az elmúlt hetekben folyamatosan elfogultan és egyoldalúan mutatta be 

műsoraiban a kerületben induló polgármesterjelölteket. A műsorfolyam egészét vizsgálva 

szeptember 1-jétől megállapítható, hogy egyetlenként Szentgyörgyvölgyi Péter rendszeres 

szereplője a televízió műsorainak, míg más polgármesterjelöltek alig kapnak felületet a 

műsorokban. Különös tekintettel a kifogástevő személyére, akit a kevés megjelenítésben is 

inkább negatív színben jeleníti meg, így súlyosan elfogult. Ezért nem csak a Ve. 2. § (1) 

bekezdésének c) pontja szerinti jelöltek közötti esélyegyenlőség elvét sérti, hanem az a) pont 

szerinti választás tisztaságának megóvását és az e) pont szerinti rendeltetésszerű 

joggyakorlást is. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Területi Választás Bizottság 53/2014. (IX. 20.) számú, hasonló 

tartalmú ügyben hozott határozatában kimondta, hogy az „esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő 

szervezetek között alapelv megsértése megállapítható akkor, ha a sajtótermék a választási 

eljárás (kampány) időszakában indokolatlan előnyt biztosít egy pártnak vagy jelölő 

szervezetnek azáltal, hogy csak egy párttal vagy jelölő szervezettel összefüggő cikket/cikkeket 

tartalmaz, míg más pártnak, jelölő szervezetnek nem, vagy indokolatlanul kevesebb 

megjelentési lehetőséget biztosít.”, mely ez esetben is fennáll. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság 168/2014. (IX. 15.) számú határozatában értelmezte a 

rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megsértését. Az FVB határozatában kimondta, hogy 

„[a] rendeltetésellenes joggyakorlás megállapítására akkor kerülhet sor, ha annak 

valamilyen hátrányos jogkövetkezménye van (pl.: mások jogainak korlátozása, csorbítása).” 

Álláspontom szerint a hátrányos jogkövetkezmény itt megállapítható azon 

polgármesterjelöltek esetében, akik szereplése korlátozott, illetve elfogultan kerülnek 

bemutatásra a City TV műsoraiban.” 

 

Mindezek alapján azt kérte a Fővárosi Választási Bizottságtól, hogy állapítsa meg a 

jogszabálysértés tényét, és a jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el. 

 

A kifogásban előadottak alátámasztására bizonyítékként becsatolta a műsorszámok 

tartalmáról szóló kimutatást, egyúttal kérte, hogy a Választási Bizottság a Ve. 151. § (2) 

bekezdése szerint az ebben megjelölt műsorszámokat hivatalból szerezze be. 

 

A kifogást a Fővárosi Választási Bizottság azért utasítja el, mert a rendelkezésre álló 

bizonyítékok alapján nem állapítható meg a kifogásban megjelölt jogsértés. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Fővárosi Választási Iroda útján a kifogás beérkezését 

követően megkezdte a kifogásolt műsorszámok beszerzését a műsorszolgáltató honlapjáról, 

azonban arra teljes körűen nem volt lehetősége, mert másnap, 2014. október 1. napján a 

műsorszolgáltató honlapján már nem voltak elérhetőek a felvételek. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Fővárosi Választási Iroda útján megpróbált eleget tenni a 

törvényben foglalt kötelezettségének, a Ve. 151. § (2) bekezdésének megfelelően megkereste 

a műsorszolgáltatót annak érdekében, hogy a bizonyítékként becsatolt kimutatás alapján 

hivatalból beszerezze és megvizsgálhassa a kifogásolt műsorszámokat a hivatkozott választási 

alapelvek érvényesülése szempontjából.  

 

A műsorszolgáltató ügyvezető azt a tájékoztatást adta, hogy „…az archív felvételeket a 

Fővárosi Választási Bizottság (FVB) 2014. október 2. napján 15 órakor megtartandó 
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ülésének megkezdéséig sajnálatos módon nem tudjuk elküldeni. Kollégánk már megkezdte a 

felvételek adathordozókra való másolását, azonban azok nagy terjedelme miatt, folyamatos 

munka mellett sem fog a fent jelzett időpontig elkészülni. Természetesen, amint befejeződött a 

felvételek adathordozóra való átmásolása, haladéktalanul megküldjük azokat az Önök 

részére.” 

 

Fentiek alapján a Fővárosi Választási Bizottságnak nem volt lehetősége a kifogásolt 

műsorszámok tartalmát megvizsgálni.  

A megalapozott döntéshozatalhoz szükséges a hivatkozott felvételek megtekintése. Ezek 

hiányában, a rendelkezésre álló adatok, önmagában a beadványozó által bizonyítékként 

becsatolt kimutatás alapján a Fővárosi Választási Bizottság nem ad helyt  

a kifogásnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.  

 

A határozat a Ve. 43. §-án, 151. §-án, és 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-ának (1)—(4) bekezdésén, 225. §-án 

alapul. 

 

 

 

Külön vélemény 

 

Dr. Avarkeszi Dezső: A rendelkezésre álló bizonyítékok, így a honlapon jelenleg is szereplő 

adattartalom alapján megállapítható a tévének a jogszabálysértése. 

 

Dr. Boglutz István: Ugyanez a véleményem. 

 

Boris János Pál: Szintén ezen a véleményen vagyok. 

 

 

 

(Dr. Szalay Tamás távozik az ülésteremből.) 

 

 

Dr. Temesi István: Bejelenti, hogy a Fővárosi Választási Bizottság 8 taggal folytatja a 

tárgyalást. 

 

 

 

6. Napirend 

D. A. - Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármazású Polgárainak Egyesülete - 

fellebbezése a XVIII. kerületi HVB 212/2014. (IX. 29.) számú határozata ellen 

 

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

javaslatát. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Temesi István 

 

 

(Szavazás) 
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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

222/2014. (X. 2.) FVB számú határozatával 

 

a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármazású Polgárainak Egyesülete (székhely: 1181 

Budapest, Kondor Béla st. 10., e-mail cím: npe18@gmail.com) képviseletében eljáró D . A. 

elnök által a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi 

Választási Bizottság 212/2014. (IX. 29.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában hét igen szavazattal, egy nem szavazat ellenében 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, vagy levélben, illetve 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. október 5-én (vasárnap) 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 

 

D. A., a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármazású Polgárainak Egyesülete elnöke (a 

továbbiakban: beadványozó) 2014. szeptember 29-én nyújtott be kifogást a Budapest Főváros 

XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: 

HVB), melyben előadta, hogy 2014. szeptember 26. napján a Cseperedő (Építők) óvoda 

német csoportjában, az öltöztető helyiségben az egyik szülő az ÉMNÖSZ választási 

kampányanyagát terjesztette. Az anyag terjesztését előzetes kérésre az óvoda vezetője 

megtiltotta.  

 

A beadványozó álláspontja szerint az ÉMNÖSZ tevékenysége jogsértő, ezért kérte a HVB-t, 

hogy a kifogásnak adjon helyt. 

 

A HVB a 212/2014. (IX. 29.) számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül 

elutasította. 

 

Az elsőfokú határozat indokolásában a HVB kifejtette, hogy a kifogás formai hibás, érdemben 

nem vizsgálható, mivel nem tartalmazza a beadványozó személyi azonosítóját, mint 

szükséges törvényi feltételt. 

 

A határozat ellen a beadványozó nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, melyben 

kérte az ügy érdemi elbírálását.  

 

A beadványozó a fellebbezésben megadta a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármazású 

Polgárainak Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nyilvántartási számát, a nyilvántartásba 

vételről rendelkező jogerős bírósági számát, keltét. 
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A beadványozó hivatkozott a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (2) bekezdésére, amely 

szerint az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet 

valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal 

rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell.  

A beadványozó véleménye szerint az általa megadott adatokkal az Egyesületet be lehetett 

azonosítani. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) 

bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértés megjelölését, 

b) a jogszabálysértés bizonyítékait, 

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét, 

d) a kifogás benyújtójának 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. 

 

A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha 

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy 

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. 

    

A Fővárosi Választási Bizottság a rendelkezésére álló dokumentumok alapján megállapította, 

hogy a beadványozó által benyújtott kifogás nem tartalmazza az általa képviselt jelölő 

szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát, emiatt a kifogás a Ve. 215. § c) pontja 

alapján érdemben nem vizsgálható. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a HVB határozatának indokolási részében nem 

a személyi azonosító hiányára, hanem arra kellett volna hivatkozni, hogy a kifogás nem 

tartalmazza a beadványozó által képviselt Egyesület bírósági nyilvántartásba-vételi számát.  

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a határozat indokolásának a fentiekben 

leírt hibája az ügy érdemi elbírálását nem befolyásolja, ezért a határozat helybenhagyásáról 

döntött. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy a beadványozó a fellebbezésében 

alaptalanul hivatkozott a Ket. 36. § (2) bekezdésére, mivel a Ket. 13. § (1) bekezdése az 

alábbiak szerint rendelkezik: „E törvény hatálya nem terjed ki a szabálysértési eljárásra, a 

választási eljárásra, a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására, a területszervezési 

eljárásra, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárásra, a 

felsőoktatási felvételi eljárásra és - az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével - 

az állampolgársági eljárásra.” 

 

A leírtak alapján tehát a Ket. szabályai a jelen eljárásban nem alkalmazhatóak. 

    

A Fővárosi Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján a rendelkező részben 

foglaltak szerint határozott. 

 

A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, 215. §-án, 330. § (2) bekezdés c) pontján, a Ket. 13. 

§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, 
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az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 

23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.  

 

 

 

7. Napirend 

Dr. F. J. fellebbezése a XXIII. kerületi HVB 130/2014. (IX. 30.) 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 

 

223/2014. (X. 02.) FVB  számú  határozatával 
 

a dr. F. J.  a Budapest Főváros XXIII. kerületi Helyi Választási Bizottsága 130/2014. (IX. 

30.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, nyolc 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 

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. 

október 05-én (vasárnap) 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 

 

F. D., mint a Budapest XXIII. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

delegált tagja 2014. szeptember 26-án elektronikus úton „fellebbezés, vagy kifogás” 

megjelölésű jogorvoslati kérelmet nyújtott be a FVB-hoz a HVB 2014. szeptember 25. napján 

megtartott ülésén elfogadott jegyzőkönyvbe foglalt döntésével összefüggésben. Az FVB 

hivatkozva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 213 §-ára, a 

kérelmet 2014. szeptember 27-én a HVB-hez áttette. 

 

A HVB a 130/2014. (IX. 30.) számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította a 

beadványt, tekintettel a Ve. 215. § c) pontjára. Eszerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el 
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kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, jelesül a 

jogszabálysértés megjelölését és bizonyítékait, a kifogás benyújtójának lakcímét (székhelyét) 

és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a kifogás 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a kifogás benyújtója külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár és nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, illetve jelölő 

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A HVB megállapította, hogy a fenti adatokat a F. D. által benyújtott kifogás nem tartalmazza, 

amely a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának indokát jelentette. 

 

dr. F. J.  a Budapest Főváros XXIII. kerületi Helyi Választási Bizottságának 130/2014. (IX. 

30.) számú határozata ellen fellebbezéssel élt a törvényes határidőn belül, azzal, hogy a 

Fővárosi Választási Bizottság a fenti számú HVB határozatot semmisítse meg és hozzon 

döntést F. D., a soroksári HVB megbízott tagja által 2014. szeptember 26-án a FVB-hez 

előterjesztett kérelmében foglaltakkal kapcsolatban.  

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy Soroksáron a Nagykőrösi úti panzióban tömegesen 

létesítettek lakcímet. Ez több fórumon, kampánygyűlésen is szóba került, továbbá az „Itthon 

Vagyunk Egyesület” a kerület jegyzőjéhez ebben az ügyben beadványt is eljuttatott. A HVB 

azonban az üggyel érdemben nem foglalkozott, nem fordult állásfoglalásért felsőbb választási 

szervekhez, illetve a kerületi jegyző sem járt el az ügyben. Fellebbezésében utal arra, hogy a 

nagyszámú és a fellebbező által fiktívnek tartott lakcímen bejelentettek választáson való 

esetleges részvétele a ténylegesen jogosultak döntését, a választás eredményét torzíthatja, 

aminek politikai és közjogi kihatásai vannak, mely ez által csorbíthatja a jogállamban vetett 

bizalmat és felveti a választási csalás lehetőségét. A fellebbező véleménye szerint a 

választások tisztaságáért is, és nem csak az eljárás törvényességért tartoznak felelősséggel a 

választási szervek. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 
 

A Fővárosi Választási Bizottság (FVB) a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző 

eljárást, a beküldött jegyzőkönyveket megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

A HVB a beérkezett kifogásokat a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

megvizsgálta, hogy a beadvány megfelel-e a törvényi előírásoknak. 

 

Az FVB megállapította, hogy a F. D. által előterjesztett kifogás nem felel meg a Ve. 212. § (2) 

bekezdése szerinti formai követelményeknek, ezért érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak volt 

helye. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

 

A határozat a Ve. 212. §-án, 231. § (5) bekezdés a) 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, a 62. § (1) bekezdés s) 

pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi 

határozatán alapul. 
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8. Napirend 

P. M. - Együtt - a Korszakváltók Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt - 

kifogása az obuda.hu internetes portál ellen 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Temesi István 

Dr. Avarkeszi Dezső 

Dr. Boglutz István 

Dr. Orosz Mária 

Dr. Hőrich Ferenc 

Dr. Horváth Máté 

Dr. Vértesy László 

 

 

Dr. Temesi István: Előterjeszti a határozati javaslatot. 

 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

224/2014. (X. 02.) FVB  számú  határozatával 

 

P. M. D. az Együtt-PM meghatalmazottja által benyújtott kifogás tárgyában, 7 igen 

szavazattal, 1 nem szavazat ellenében a következő határozatot 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. október 05-én (vasárnap) 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 

 

P. M. D. 2014. október 02-án kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

Beadványához csatolt 4 db mellékletet az obuda.hu honlap cikkeiről készült mentett képekkel, 

3 db mellékletet a busbalazs.hu honlap cikkeiről készült mentett képekkel, és 1 db mellékletet 

közérdekű adatszolgáltatásra adott választ.  
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Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy kifogása az obuda.hu internetes portállal kapcsolatos, 

mely Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja az impresszum szerint. 

2014. szeptember 30-án felhívta egy III. kerületi lakos a figyelmét arra, hogy az 

önkormányzat által működtetett fenti honlapon az Együtt-PM Pártszövetséget súlyosan 

elmarasztaló írás található. Az obuda.hu cikke „Értelmetlen vádaskodás az új bölcsőde 

kapcsán” (1. sz. melléklet) nem nevesíti ugyan az Együtt-PM-et, de többször utal az RTL 

Klub szeptember 22-i híradójában a csillaghegyi bölcsődén folyó beruházás kapcsán készült 

interjúra, ahol Béres András az Együtt-PM kerületi polgármester jelöltje bírálta a beruházást 

és az óbudai önkormányzatot. Így egyértelműnek látja, hogy az írásban megfogalmazott 

negatív állítások, minősítések a Pártszövetségre és Béres András polgármester jelöltre 

vonatkoznak. Előadja, hogy az obuda.hu cikke Bús Balázs jelenlegi polgármester honlapján 

(busbalazs.hu) ugyanezzel a címmel és szinte ugyanezzel a tartalommal megtalálható (2. sz. 

melléklet).  

 

A kifogást tevő kifejti az önkormányzati választási kampány kezdete óta az obuda.hu oldalon 

összesen 2 cikkben említették névvel az Együtt-PM Pártszövetséget (Gázgyári kármentesítés: 

nem kerületi feladat; a DK két újabb jelöltje követett el jogsértést Óbudán) (3-4. sz. 

melléklet), illetve egyszer név nélkül a fentebb idézett címmel, Mindhárom írás ugyanezzel a 

címmel és tartalommal olvasható Bús Balázs polgármester honlapján is 5-6. sz. melléklet). 

Figyelemre méltó mozzanat szerinte, hogy a DK-s anyag elején a busbalazs.hu linkje az ügy 

előzményeivel kapcsolatban az obuda.hu oldalra vezet (7. sz. melléklet). A cikkeket egyik 

honlapon sem jegyzik, a busbalazs.hu honlapon pedig még a közlés ideje sincs feltüntetve, így 

nem lehet megállapítani, hogy eredetileg hová, kinek a megbízásából készültek az írások 

melyik orgánum volt az első közlő. A beadványozó kifejti, hogy egyik cikknél sem keresték 

meg az Együtt-PM-et, hogy mondja el az adott kérdésben a véleményét, vagy reagáljon a 

leírtakra. Bús Balázs egy közérdekű adatigénylésre adott válaszában (8. sz. melléklet) nem 

említette az óbuda-békásmegyeri önkormányzat kiadványai, internetes sajtótermékei között 

saját honlapját és erre pénzügyi adatok sem utalnak. Az obuda.hu oldal az önkormányzat 

hivatalos honlapja viszont sok átfedést mutat a polgármester saját honlapjával számtalan cikk 

esetében, melyben egyoldalúan a sikeres kerületi programokkal foglalkoznak. 

 

A kifogást tevő álláspontja szerint az obuda.hu internetes sajtótermék azzal, hogy nem adott 

lehetőséget az Együtt-PM Pártszövetségnek arra, hogy reagáljon a pártot rossz színben 

feltüntető állításokra, illetve, hogy szakmai, politikai érveit elmondja, megsértette a Ve. 2. § 

(1) bekezdés c) pontját miszerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre 

kell juttatni az esélyegyenlőség elvét. Meglátása szerint a III. kerület hivatalos honlapja Bús 

Balázs polgármester szócsöve, politikai reklámjainak gyűjteménye, holott egy közpénzből 

fizetett sajtóterméknek a kiegyensúlyozott tájékoztatásra kell törekednie. Ezt támasztja alá a 

KvK.1.37.394/2014/2. számú Kúriai végzés: 

„A Ve. esélyegyenlőségi elvének alkalmazhatósága kapcsán a Kúria megállapította, hogy  a 

helyi önkormányzatok kiadványaiban a települések prominens személyeinek többszöri 

megjelenítése általános jelleggel nem kifogásolható. Mivel azonban az önkormányzat 

sajtóterméke a helyi közhatalmat jeleníti meg, választási időszakban  megkérdőjelezi az 

egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény-, vagy akárcsak látszat, ha  választási 

kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik 

fel.  Ilyen esetekben politikai hirdetés hiányában is alkalmas lehet az adott lapszám arra, hogy 

helyi szinten megbontsa a jelölő szervezetek és a jelöltek közötti esély egyenlőségét.” 

A fentieken túl álláspontja szerint az obuda.hu megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) 

pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó választási 

alapelveket is, amikor változatlan formában tette közzé a jelenleg hivatalban lévő, posztjáért 

újrainduló polgármester honlapján található, nyilvánvalóan kampánycélokat szolgáló írásokat.  
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A fenti kúriai végzésre hivatkozva idézi: 

„A Kúria értékelése szerint választási időszakban bármely párt, bármely jelölt kampány 

anyagában foglaltak  megismétlése az önkormányzat, mint helyi közhatalom által fenntartott 

sajtótermékben formálisan ugyan önálló cikket eredményez, mondanivalójával azonban sérti a 

rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét.” 

Az Alkotmánybíróság a 3096/2014.(IV.11.) AB határozata is ezt erősítette meg.  

„[42] 4. A választási kampányban más időszakokhoz képest is különösen nagy jelentősége 

van a választópolgárok minél teljesebb körű tájékoztatásának. A demokratikus jogállamiság 

elve megkívánja, hogy a népképviseleti szervek megválasztására demokratikus közvélemény 

és a választók minél megalapozottabb döntése alapján kerüljön sor. Szabad és demokratikus 

választások nem képzelhetők el anélkül, hogy a sajtó ne a megfelelő tájékoztatáshoz 

kapcsolódó alkotmányos felelőssége szerint járna el. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza, 

hogy ez mindenekelőtt és leginkább a szerkesztés szabadságának elismerését, a tartalmi 

beavatkozás tilalmának tiszteletben tartását igényli az állam részéről. Meghatározott körben 

azonban alkotmányosan indokolhatóvá és szükségessé válhat a tájékoztatást érintő egyes 

követelmények előírása. A médiaszolgáltatók tevékenysége mellett ebbe a körbe vonható a 

közpénzből fenntartott sajtótermékek működése is. A Kúria döntésében érvényesített 

követelmények ezt a célt szolgálják. 

 

Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy ez az értelmezés összhangban áll az Európa Tanács 

Miniszteri Bizottsága által 1999-ben elfogadott ajánlással, amely a közhatalmi szervek által 

fenntartott kiadványok kivételt jelentenek ez alól. E sajtótermékeknek a választási 

kampányidőszakban a kiegyensúlyozott, elfogulatlan tájékoztatás kötelezettsége alapján kell 

eljárniuk, és egyik jelöltet vagy jelölő szervezetet sem támogathatják vagy diszkriminálhatják. 

Valamint a Velencei Bizottság 190/2002. számú véleményével, amely rögzíti, hogy  

a. esélyegyenlőséget kell garantálni a pártoknak és jelöltjeiknek, mely az állami közhatalmi 

szervek általi semleges hozzáállást is magában kell foglalja, különösen: 

i. a választási kampány; 

ii. a médiamegjelenések, különösen a köztulajdonú média; 

iii. illetve a pártok és kampányok közfinanszírozása tekintetében. 

Végül az AB leszögezi: [47] Jóllehet az önkormányzatoknak a választási kampány ideje alatt 

is megvannak az általános feladatai, ebben az időszakban a választójog gyakorlásának a 

különös szabályai kerülnek előtérbe. Alkotmányjogi szempontból nem kifogásolható alappal, 

ha választás idején a széles értelemben vett „állam” (ideértve az önkormányzatokat is) kezén 

lévő sajtó szerkesztésével szemben a bíróság – a választójog gyakorlásával szoros 

összefüggésben, a jelen esetben a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja alapján – más 

követelményeket támaszt az általa megállapított konkrét tényállás összes jellemzőjétől 

függően, mint máskor.  

 

A fentiek alapján kifogást tevő kéri a Bizottságot, hogy a jogszabálysértés tényét állapítsa 

meg a Ve. 2. § (1) bekezdésének c) és e) pontja alapján, az obuda.hu internetes oldalt a 

további jogellenes magatartástól tiltsa el, szabjon ki bírságot és ezzel egyidejűleg  kötelezze a 

honlapot arra, hogy az Együtt-PM Pártszövetségnek a témával kapcsolatos közleményét 

nyilvánosságra hozza.    

 

A kifogás nem alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság előrebocsátja, hogy egyetért a Kúria  Kvk.I.37.394/2014/2. 

számú végzésének azon elvi élű megállapításaival, miszerint  

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

érvényre kell juttatni a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség elvét. A Ve. esélyegyenlőségi 

elvének alkalmazhatósága kapcsán a Kúria megállapította, hogy a helyi önkormányzatok 

kiadványaiban a települések prominens személyeinek többszöri megjelenítése általános 
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jelleggel nem kifogásolható. Mivel azonban az önkormányzat sajtóterméke a helyi 

közhatalmat jeleníti meg, választási időszakban megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének 

érvényesülését az a tény-, vagy akárcsak látszat, ha választási kampányban semleges 

pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel. Ilyen esetekben 

politikai hirdetés hiányában is alkalmas lehet az adott lapszám arra, hogy helyi szinten 

megbontsa a jelölő szervezetek és a jelöltek közötti esély egyenlőségét.” 

 

Megjegyzi ugyanakkor a Fővárosi Választási Bizottság, hogy a Kúria hivatkozott és idézett 

végzése a Kúria által vizsgált konkrét ügyben a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 

alapelvének megsértését állapította meg [Ve. 2. § (1) bekezdés e) pont], míg az 

esélyegyenlőség megsértésének kimondását mellőzte.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság rámutat annak fontosságára, miszerint egyrészt a két konkrét 

ügy körülményeinek különbségeit nem lehet figyelmen kívül hagyni, másrészt a Fővárosi 

Választási Bizottságnak a Ve. 43. § (5) bekezdéséből következően a jelen konkrét ügyben 

bizonyítékokat egyenként és összességében is értékelnie kell, majd az ezen alapuló 

meggyőződése szerint kell a tényállást megállapítania és annak alapján döntést hoznia.    

 

A Fővárosi Választási Bizottság a bizonyítékként becsatolt internetes obuda.hu internetes 

honlapról készült mentéseket - mely Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzatának hivatalos honlapja - megvizsgálta.  

 

A Ve 2. § (1) bekezdés c) pontja az esélyegyenlőség sérelmének tekintetében a bizottság 

megállapította, hogy a kifogást tevő által csatolt bizonyítékok nem alkalmasak arra, hogy 

megállapítható legyen az a tény, hogy a honlap olyan következetes gyakorlatot folytat, mely 

sértené az esélyegyenlőség elvét. A beadványozó sérelmezi, hogy az obuda.hu honlap az 

Együtt-PM-et egyik cikk megjelenése előtt sem kereste meg , és nem adott lehetőséget, hogy 

a pártszövetség képviselője elmondja a véleményét, vagy reagáljon a leírtakra. Azonban a  

beadványozó nem csatolt arra vonatkozó megkeresést, vagy kérést, hogy a honlap közölje 

véleményüket, cikküket, helyreigazításukat. 

 

A Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjának a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmének 

esetében a kérelmező által kifogásolta, hogy az önkormányzat hivatalos honlapja változatlan 

formában tette közzé a jelenleg hivatalban levő, posztjáért újrainduló polgármester honlapján 

található, nyilvánvalóan kampánycélokat szolgáló írásokat.  

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a megvizsgált tudósítások Bús Balázst 

ebben az esetben, mint polgármestert tüntetik fel, nem pedig polgármester jelöltként, és a 

jelölő szervezetet sem említi, melynek jelöltjeként indulni szándékozik.  

Az írásokban elsősorban tényközlések olvashatók, azokban sehol sem említik, hogy Bús 

Balázs polgármester-jelölt lenne, jelölőszervezetére vagy programjára pedig még közvetett 

utalások sincsenek.  

 

A csatolt 2.,4. és 6. számú melléklet a busbalazs.hu honlapról elmentett cikkek tartalma 

megegyezik az obuda.hu honlapon megjelentetett cikkek tartalmával. Azonban a kifogást tevő 

nem terjesztett elő olyan bizonyítékot, mely szerint ezeket az obuda.hu honlap vette volna át a 

jelölt honlapjáról, nem megállapítható tehát, hogy melyik közzététele történt előbb, ennek 

bizonyítottságának hiányában nem megállapítható a jogsértés ténye. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság tehát az obuda.hu honlap kifogásolt tartalma kapcsán nem 

látta megállapíthatónak a Ve. esélyegyenlőségi, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 

alapelvének megsértését, ebből következően a kifogásnak nem adott helyt és azt a Ve. 220. §-

a alapján elutasította.  
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Mivel a kifogás elutasításra került, a Fővárosi Választási Bizottság bírságot sem szabott ki.      

 

A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontján, a 43. § (1)—(5) bekezdésein, a 151. § (1) 

bekezdésén, 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §-án, 221. § (1) 

bekezdésén, 223. §-án, 224. §-ának (1)—(4) bekezdésén, 225. §-án alapul. 

 

 

 

9. Napirend 

J. P. kifogása a Mai Belváros című újsággal kapcsolatban 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók:  

Dr. Temesi István 

Dr. Avarkeszi Dezső 

Dr. Hőrich Ferenc 

Boris János Pál 

Dr. Horváth Máté 

Sárádi Kálmánné dr. 

Dr. Orosz Mária 

 

 

Dr. Temesi István: Előterjeszti a határozati javaslatot. 

 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

225/2014. (X. 02.) FVB  számú  határozatával 

 

a J. P. által benyújtott kifogás tárgyában, 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül 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. október 5. (vasárnap) 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.  
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I n d o k o l á s 

 

J. P. (továbbiakban: kifogást tevő) 2014. október 02-án 10:32-kor e-mailben kifogást nyújtott 

be a Fővárosi Választási Bizottsághoz, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

választási bizottsághoz, a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve) 208. §-a, illetve a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjának megsértése 

miatt.  

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy 2014. szeptember 26-án az V. kerületi 

rendőrkapitányság Szalay utcai épületében feljelentést tett, amikor az ügyfélváróban 

személyét rágalmazó politikai magánkiadvány, a Mai Belváros című újság volt megtalálható. 

Kérdésére nem tudták megmondani, hogy a kiadványok hogyan kerületek oda, és kinek a 

megbízásából helyezték el. A kifogásban foglaltak szerint, panasza ellenére az újság 

példányai napokkal később is megtalálhatóak voltak. Kifogást tevő a kiadvány politikai 

tartalmát alátámasztandó a 2014. szeptember 26-án kiadásra került újság 3 oldalának 

másolatát mellékelte, mely személyét érintő, őt negatív színben megjelenítő cikkeket 

tartalmaz. Álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja alapelvi követelményként írja 

elő a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét. A Ve. 144. § (5) bekezdése értelmében 

állami hatóság elhelyezésére szolgáló épületen belül választási plakátot (szórólapot a Ve. 144. 

(1) bekezdés értelmében) elhelyezni tilos. A Ve. 145. § (2) bekezdése generális tilalomként is 

előírja, hogy állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási 

tevékenységet folytatni tilos, és a 140. § kampányeszköznek minősít minden olyan eszközt, 

amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére. Véleménye 

szerint a kifogáshoz mellékelt kiadvány ilyen, így a mellékelt újság rendőrségi épületben 

történő terjesztése sérti a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt alapelvet, és a 145. § 

(2) bekezdésében foglalt tilalmat. Kifogásában hivatkozik arra, hogy a rendelkezésre álló 

határidő nem telhetett el, mert a jogsértés folyamatosan fennálló tevékenység, nevezetesen a 

Ve. 209. § (2) bekezdése alapján a kampányeszköz folyamatos terjesztése tiltott helyen. 

 

A fentiek alapján kifogást tevő kéri a Bizottságot, hogy a jogszabálysértés tényét állapítsa 

meg és a jogsértőt tiltsa el a további jogsértéstől.    

 

A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A Ve. 209. § (1) A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett 

jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. 

(2) Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység 

fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a 

sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett 

állapot még fennáll. 

 

A Ve. 215. § b) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az 

elkésett, c) pontja alapján pedig, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat. 

 

Kifogást tevő a sérelmezett jogsértést 2014. szeptember 26-án észlelte, azonban kifogását 

csak 2014. október 2.-án nyújtotta be a Fővárosi Választási Bizottsághoz. A kifogás elkésett, 

mert a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkezésre álló adatok, körülmények alapján nem 

tudja megállapítani, hogy a jogsértés észlelésének időpontjához képest (szeptember 26.) a 

kifogást benyújtó által megnevezett „napokkal később” utolsó időpontja és a kifogás beadása 



2014. 10. 02 

. 

között a rendelkezésre álló 3 nap nem telt el, mert a kifogás tevő erre vonatkozó bizonyítékot 

nem nyújtott be.  

 

Fentiek alapján a bizottság a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött. 

A határozat a Ve. 209. § (1) és (2) bekezdésén, a 201. § (2) bekezdés b) pontján, a 215. § b) és 

c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 

223. §-án, 224. §-ának (1)—(4) bekezdésén, 225. §-án alapul. 

 

 

 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 17.30 órakor berekeszti. 

 

 

 

 

 

  Dr. Temesi István s. k. 

  

  


