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Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület 
Választási Bizottsága 

2220 Vecsés, Szent István tér 1.  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
42/2014. (03.17.) OEVB határozat 
 

Tárgy: kifogás elbírálása 
 

HATÁROZAT 
 
Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága 
Molnár József választópolgár által 2014. március 14-én benyújtott kifogást elutasítja. 
 
Ezen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 221. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek van helye. A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdése 
értelmében a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést a megtámadott határozatot 
hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott 
határozat meghozatalától számított harmadik napon (16.00 óráig) megérkezzen. A 
fellebbezést személyesen (2220 Vecsés, Szent István tér 1.), levélben (2220 Vecsés, Szent 
István tér 1.), telefaxon (06-29-352-009) vagy elektronikus levélben (titkarsag@vecses.hu) 
lehet előterjeszteni. 
 

INDOKOLÁS 
 

Molnár József péceli lakóhellyel rendelkező választópolgár 2014. március 14-én elektronikus 
levélben kifogást nyújtott be Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület 
Választási Bizottságához (a továbbiakban: OEVB). Kifogásában előadta, miszerint Pécel 
település központjában több villanyoszlopra olyan plakát került kihelyezésre, amelyen – 
lakossági fórumra szóló meghívás keretében - Szabó Rebeka, az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP 
jelenlegi képviselőjelöltje szerepel. Kifogásához fényképeket is mellékelt, ezek közül az 
egyiken egy 2014. március 12-i napilap címoldala is szerepel, ezzel bizonyítva a jogsértés 
észlelésének időpontját. 
Molnár József beadványában sérelmezi, hogy „Szabó Rebeka plakátjainak jogellenes 
kihelyezésével jogtalan előnyre tett szert, továbbá súlyosan megsértette a választási eljárás 
alapelveit”. Álláspontja szerint ugyanis a cselekmény jogellenes kihelyezésnek tekinthető a 
reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb, reklámcélú berendezések közutak melletti 
elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendelet 1. §-nak 2014. 
januári módosítása okán. Utal továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § 
(3b) bekezdésére is, valamint a Ve. 144. § (1) bekezdésének fogalom meghatározására is. 
A fentiek alapján kéri a bizottságot a jogszabálysértés tényének megállapítására, valamint a 
jogsértő további jogszabálysértő  magatartástól való eltiltására. 
 
Az OEVB a benyújtott kifogást megvizsgálta és megállapította, hogy az megfelel a Ve. 212. § 
(2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek, így tartalmazza a jogszabálysértés 
megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, valamint a benyújtó nevét, lakcímét és 
személyi azonosítóját.  
A Ve. 208. §-a úgy rendelkezik, miszerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve 
a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére 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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A Ve. 209. §-a szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett 
jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen; folyamatosan fennálló 
tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama 
alatt be lehet nyújtani, ekkor a jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység 
kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll. 
 
Az OEVB a kifogásról a Ve. 218. § (1) bekezdése értelmében a rendelkezésére álló adatok 
alapján, érdemben dönt, eszerint az OEVB megállapítja, hogy a beadványozó kifogása 
alaptalan az alábbi indokokra tekintettel: 
A kifogást benyújtó által csatolt fotókon látható, miszerint a Demokratikus Koalíció lakossági 
fórumra invitál villanyoszlopra ragasztott plakátján, vélhetően Pécelen. A lakossági fórum 
időpontja 2014. január 25-e, amelyen meghívott vendégként feltüntetve Szabó Rebeka, akkor 
még az MSZP, Együtt2014-PM, DK országgyűlési képviselő-jelöltje szerepel. A lakossági 
fórum témáinak egyike a „2014. évi parlamenti választások”. 
A Ve. 144. § (1) bekezdése értelmében plakátnak minősül a választási falragasz, felirat, 
szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül, míg a Ve. 140. §-a 
kampányeszköznek minősít minden olyan eszközt – így a plakátot is -, amely alkalmas a 
választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére. 
Az OEVB a vitatott plakátot választási plakátnak tekinti, amely a kihelyezés vélelmezett – 
2014. január 25-ét megelőző - időpontja miatt eredetileg nem minősült kampányeszköznek, 
hisz a hivatalos kampány csak 2014. február 15-én kezdődött, azonban azzal, hogy azt jelen 
határozat meghozataláig sem távolították el, az OEVB úgy foglal állást, miszerint az a 
választói akarat befolyására alkalmas kampányeszközzé vált. 
Az OEVB álláspontja szerint - összhangban a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú, 2014. 
március 17-én kelt végzésével - a választási plakát elhelyezésére vonatkozó, jogszerű döntést 
megalapozó norma a Ve. 144. §-a.   
A választási plakát tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, 
hogy plakát a kampányidőszakban a - (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 
korlátozás nélkül elhelyezhető. A kifogásban foglaltak szerint a plakátok villanyoszlopon való 
elhelyezése nem sérti a Ve. 144. §-át, továbbá a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) és e) pontját 
sem, így emiatt a jogsértés megállapítására és az attól való eltiltásra nem kerülhet sor. Az 
OEVB csak az e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálta, a közúti közlekedési szabályok, 
továbbá reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket nem, ezért a rendelkező 
részben foglaltak szerint határozott.  
 
Jelen határozat a Ve. 139. §-án, 140. §-án, 144. §-án, 208. §-án, 209. §-án, 210. §-án, 211. §-
án, 212. §-án, 214. §-án és 218. §-án alapul. 
 
Vecsés, 2014. március 17. 
 
 
       Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna 
         elnök 
 
Erről értesítést kap: 

1. MSZP, Együtt-A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért 
Párt, Magyar Liberális Párt 

2. Molnár József 
3. Irattár 


