
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 
1052 Budapest Városház u. 9-11. 

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

35/2019. (V. 27.) FVB számú határozatával 

az A. J. (a továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogás tárgyában 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja. 

 

A határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül az ügyben érintett természetes 

és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett 

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

Városház u. 9-11., e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. május 30-án 

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

lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi 

azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló 

okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

I n d o k o l á s 

 

Kifogástevő 2019. május 26-án 17:31 órakor elektronikus levél formájában kifogást nyújtott be 

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

továbbiakban: Ve.) 144. § (4) bekezdés a) és b) pontja alapján a Fidesz és KDNP pártszövetség 

jelölő szervezetek listáját népszerűsítő választási plakátok jogsértő kihelyezése miatt.  

Kifogástevő álláspontja szerint a kifogásolt plakátok elhelyezése– melyet a mellékletként 

csatolt fényképekkel bizonyított – sérti a Ve. 144. § (4) bekezdésben rögzített szabályokat, mely 

szerint plakátot elhelyezni a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő; 

b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának 

előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.  

Kifogástevő előadja, hogy több helyen a XVII. kerületben, leginkább a Pesti út, Csabai út 

kereszteződésében. Lőrinci út, Helikopter út kereszteződésében tapasztalta, hogy választási 

plakátok jelentek meg a közlekedési táblákon. A Ve. fent említett paragrafusa szerint csak 

előzetes írásbeli engedéllyel helyezhető el állami vagy önkormányzati tulajdonon plakát.  
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Feltételezése szerint, az útjelző táblát üzemeltető nem engedélyezte ezen plakátok elhelyezését, 

ugyanis a plakátok veszélyeztetik a közlekedés rendjét és KRESZ-t. 

A Kifogástevő megemlíti, hogy a jogszabálysértést 2019. 05.26-án észlelte. A csatolt fényképek 

alapján kéri az eset kivizsgálását , az elkövető elmarasztalását, a plakátok azonnali eltávolítását, 

hogy a közlekedés rendjét ne veszélyeztessék. 

 

A kifogás az alábbiak szerint nem alapos. 

 

A Ve. 43. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok 

alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. 

 

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

eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a 

központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben 

érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. 

 

A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint 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. 

 

A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés 

bizonyítékait. 

 

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

adatok alapján dönt. 

A Ve. 144. § (2) bekezdése szerint kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek 

engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, 

székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét. 

A (3) bekezdés szerint plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott 

kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető. 

(4) Plakátot elhelyezni 

a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, 

b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának 

előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a bizonyítékként csatolt plakátokról készített képeket 

megvizsgálta és megállapította, hogy azok kihelyezésre kerültek, azonban a Kifogástevő által 

hivatkozott jogszabályok megsértése, hogy azok a tulajdonosi, bérlői, vagyonkezelői jog 

gyakorlójának engedélyével kerültek-e kihelyezésre a csatolt bizonyítékokból nem 

megállapítható. 

 

A Kifogástevő által a KRESZ szabályaira történő hivatkozással kapcsolatban a Fővárosi 

Választási Bizottság kifejti, hogy a Kvk.II.37.307/2014/3 számú határozat szerint: „A Ve. 144. 

§ helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának 

rendelkezései az irányadóak. A választási szervek az e rendelkezésnek való megfelelést 
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vizsgálhatják, míg a közúti közlekedési szabályok, továbbá a reklámtáblák elhelyezésére 

vonatkozó rendeleti szabályokat nem alkalmazhatják, tekintve, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt 

egységet alkot.   

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 

 

A határozat a Ve. 43. § (1) bekezdésén, a Ve. 208. §-án, 209. §-án, Ve. 212. § (2) bekezdés b) 

pontján, a Ve. 218. § (1) bekezdésén, a Ve 144. § (2), (3), (4) bekezdésén, a jogorvoslati 

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

bekezdésén, valamint 225. §-án alapul. 

 

Budapest, 2019. május 27.  

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 


