FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest Városház u. 9-11.
Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855

A Fővárosi Választási Bizottság a
22/2019. (V. 16.) FVB számú határozatával
a T. A. (a továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogás tárgyában, négy igen szavazattal
(az elnök szavazatával), négy nem szavazat ellenében, a következő döntést hozta:
A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett
fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 Budapest V. kerület,
Városház u. 9-11., e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. május 19-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.
Indokolás
Kifogástevő 2019. május 14-én elektronikus levél formájában kifogást nyújtott be a Nemzeti
Választási Bizottsághoz, melyet az a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) áttételre vonatkozó szabályai szerint a Fővárosi Választási Bizottsághoz,
mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezőhöz áttette.
Kifogástevő beadványában panasszal kíván élni a Demokratikus Koalíció általa etikátlannak
ítélt plakátozási gyakorlata miatt, illetve a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglaltak
jogértelmezését kéri a kifogásolt plakátozási gyakorlat tekintetében; beadványához két videót
mellékelt, mely alapján igazolni kívánja, hogy a Demokratikus Koalíció az önkormányzat által
kitelepített négyoldalas plakáthelyek minden oldalát a saját plakátjával foglalta el. Kifogástevő
megjegyzi, hogy csak olyan helyekről készített videót - beadványa szerint a két mellékelt
videón túl még több is a rendelkezésükre áll -, ahol már az előzőekben a Mi Hazánk Mozgalom
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is kitett egy plakátot, amit valakik eltávolítottak, Kifogástevő feltételezése szerint a
Demokratikus Koalíció aktivistái lehettek az eltávolítók.
A jogellenes plakátelhelyezés helyszíneként a Budapest, XV. kerület Epressor utca, valamint
Budapest, XV. kerület Szentmihályi út került megjelölésre. Az észlelés időpontja 2019. május
14., mivel a Kifogástevő a 2019. május 14-én kelt beadványában azt írja „a mai napon készült
mellékelt videók”.
Mindezekre tekintettel Kifogástevő három kérdésben kíván választ kapni: egyrészt a
Demokratikus Koalíció plakátozási gyakorlata jogszabályba ütköző-e, másrészt ez a kisajátító
plakátozási gyakorlat szankcionálható-e, harmadrészt amennyiben a Mi Hazánk Mozgalom az
adott négyoldalas plakáthely valamelyik oldalán a saját plakátjával lefedi a Demokratikus
Koalíció egyik plakátját, törvényt sért-e.
A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 43. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok
alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást.
A Ve. 218. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló
adatok alapján dönt.
A Ve. 208. § -a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a
választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés)
hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
nyújthat be.
A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján 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. § rendelkezései szerint: (1) A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon
vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.
(2) 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
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet
vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Ve. 215. § alapján: A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
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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 megállapította, hogy Kifogástevő beadványában panasszal élt
és jogértelmezést kér a Ve. 144. § (7) bekezdésére vonatkozóan.
A Ve. 215. § d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a kifogást, ha annak
elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. A Fővárosi Választási
Bizottság megállapítja, hogy a panasz és jogértelmezés nem tartozik a hatáskörébe.
Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasította.
A határozat a Ve. 43. § (1) bekezdésén, 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 218. § (1) bekezdésén,
212. §-án, 215. §-án, 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 16.

Dr. Temesi István s.k.
Fővárosi Választási Bizottság
elnök
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