
Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 63/2014. 

(IV.06.) számon 8 igen 0 nem szavazattal, a következő határozatot hozta:  

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

beadványozónak 2014. április 05-én Bp., VIII. II. János Pál pápa tér és a Luther u. 4-6. 

sarkán plakát eltávolítása miatt benyújtott kifogásának helyt ad és megállapítja, hogy a 

választási plakátok letépésével megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdésének a) és e) pontját, és a 2013. évi XXXVI. törvény 

218. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eltiltja a jogsértőket a további 

jogszabálysértéstől. 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen 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 jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a 06. sz. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-

67., fax: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. április 

09-én (szerda) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 

223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a 

lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 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 fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve 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 

I. 

Z. O. (lakcím ……………………………..) kifogást nyújtott be 2014. április 06-án a 

Választási Bizottságának címezve a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt 

jogszabálysértés miatt, melyben előadta hogy 2014. április 05-én Bp., VIII. II. János Pál pápa 

tér és a Luther u. 4-6. közötti helyszíneken az MSZP jelölőszervezet részéről a kijelölt 

farostlemez plakátolóhelynél a FIDESZ plakátokat és azok helyére Pál Tibor plakátait 

ragasztották. Beadványozó a kifogáshoz videó felvételt csatolt, valamint megnevezett két 

tanút, akik szemtanúi voltak az eseménynek. Kérte, hogy a Választási Bizottság állapítsa meg 

a jogszabálysértés tényét, valamint a jogsértőt, Komássy Ákost és a vele lévő MSZP-s 

aktivistákat a további jogszabálysértéstől tiltsa el. 

 

II. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 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. 
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Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban 

Választási Bizottság) megvizsgálta a kifogással szemben támasztott törvényi 

követelményeket, megállapította, hogy a beadványozó a központi névjegyzékben szerepel, a 

kifogás nem elkésett és megfelel a Ve. rendelkezéseinek. 

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

kell juttatni a következő alapelveket: 

a) a választás tisztaságának megóvása, 

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás. 

A Ve. 144. § (1) bekezdése szerint e § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, 

szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. 

(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 

korlátozás nélkül elhelyezhető. 

(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet 

plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek 

érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek 

elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. 

 

A Választási Bizottság a tényállás tisztázása érdekében kérelmező részére - kérésére - 

biztosította a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. A beadványozó meghallgatása során a 

beadványban megnevezett Komássy Ákos jogsértéstől való eltiltásra vonatkozó kérését 

visszavonta.  

Beadványozó meghallgatása és a videófelvétel, alapján a Választási Bizottság megállapította, 

hogy a plakátok letépésével az ismeretlen személyek elkövették a Ve. 2. § (1) a) és e) szerinti 

jogsértést és fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A Választási 

Bizottság megállapította, hogy a jogsértő személye nem volt megállapítható az eljárás során, 

erre vonatkozó bizonyítékot beadványozó nem csatolt, azonban a jogsértő tevékenységet 

megvalósító személy ismeretlen volta nem akadálya a jogszabálysértés megállapításának, 

illetve a további jogsértéstől való eltiltásnak. 

 

III. 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság hatásköre és 

határozata a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában, 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés c) 

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 144. § (1), (3), 

(7) bekezdésében, 208-209. §-ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 218. § (1), (2) a) és b) 

pontjában, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-

225. §-okon alapul. 
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