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J e g y z ő k ö n y v 
Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság üléséről 

 

 

Készült: 2018. március 12. (hétfő) 17 óra 

Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége 

Tárgy: Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság ülése 

 

Jelen vannak az OEVB részéről: 

 

• Csapóné dr. Baráth Katalin elnök 

• Stáry Kálmán OEVB elnök-helyettes 

• Horváth Ákos OEVB tag 

• Szatmári László OEVB delegált tag 

• Dr. Borosné dr. Lánczos Veronika OEVB delegált tag 

 

Jelen vannak az OEVI részéről: 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző, OEVI vezetője 

Bartha Enikő irodavezető, OEVI vezető általános helyettese 

Fischerné dr. Budai Mónika jegyzői kabinetvezető, OEVI munkatárs 

 

dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Köszönti a megjelent OEVB tagokat. Tájékoztatja a 

jelenlévőket arról, hogy az ülés összehívásának indoka a Pest megye 03. számú Országgyűlési 

Egyéni Választókerület egyik képviselő jelöltjének nyilvántartásból törlése, a Pest megye 03. 

sz. OEVK képviselő jelöltjeit tartalmazó szavazólap adattartalmának ellenőrzése és 

jóváhagyása valamint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által benyújtott kifogás elbírálása. 

 

NAPIREND 

 

1. Borsosné Bayer Krisztina, mint a Haza Mindenkié Párt jelölő szervezet 

országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásból törlése. 

2. Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület 2018. április 8. 

napjára kitűzött Országgyűlési képviselő választás képviselő jelöltjeit tartalmazó 

szavazólap ellenőrzése és jóváhagyása 

3. Magyar Kétfarkú Kutya Párt által benyújtott kifogás elbírálása 

4. Egyebek 

 

1. napirendi pont: Borsosné Bayer Krisztina, mint a Haza Mindenkié Párt 

jelölő szervezet országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásból törlése. 
 

dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a mai napon, 2018. 

március 12-én Borsosné Bayer Krisztina, a Haza Mindenkié Párt jelölő szervezet jelöltje, az 

E1-es nyomtatvány kitöltésével jelöléséről írásban lemondott. A választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 137. § értelmében a jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a 

jelölésről írásban lemond, a központi névjegyzékből törlésre kerül, a választhatóság jogát 

elveszíti, továbbá ha a választási bizottság a jelöltet állító jelölő szervezetet törli a jelölő 

szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából. A kiesett jelölt nevét a jelölő szervezetek, 

jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint az egyéni szavazólapokról törölni kell. 

Ennek megfelelően az OEVB-nek döntenie kell a jelölt nyilvántartásból törlése kérdésében. 
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Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 5 igen és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

47/2018. (III.12.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 137. § alapján 

 

a  j e l ö l t e k  n y i l v á n t a r t á s á b ó l  t ö r l i  

 

B o r s o s n é  B a y e r  K r i s z t i n á t  

 

H a z a  M i n d e n k i é  P á r t  

( j e l ö l ő  s z e r v e z e t  j e l ö l t j e )  

 

 
mint a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választás jelöltjét.  

 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 15-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem 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. 

 

INDOKOLÁS 

Borsosné Bayer Krisztina, a Haza Mindenkié Párt jelölő szervezet képviselő jelöltje 2018. 

március 12-én írásban lemondott jelöléséről, kérve ezzel törlését a jelöltek nyilvántartásából. 

 

Borsosné Bayer Krisztinát, a Haza Mindenkié Párt jelölő szervezet jelöltjét a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 10/2018. (II.28.) számú 

határozatával vette nyilvántartásba, miután megállapította, hogy a nyilvántartásba vétel a 

jogszabályi követelményeknek megfelelt. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 137. §-a értelében a jelölt kiesik, ha a 

szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond, a központi névjegyzékből törlésre 

kerül, a választhatóság jogát elveszíti, továbbá ha a választási bizottság a jelöltet állító jelölő 

szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából. A kiesett jelölt nevét 

a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint az egyéni szavazólapokról 

törölni kell. 

 



3 

 

A Bizottság megállapította, hogy Borsosné Bayer Krisztina, a Haza Mindenkié Párt jelölő 

szervezet jelöltje 2018. március 12-én a jogszabályban foglaltaknak megfelelően, az E1-es 

nyomtatványon írásban lemondott a jelölésről. 

A jelölt lemondása alapján a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint dönt. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 137. 

§-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án alapul. 
 

 

 

2. napirendi pont: Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerület 2018. április 8. napjára kitűzött Országgyűlési képviselő 

választás képviselő jelöltjeit tartalmazó szavazólap ellenőrzése és jóváhagyása 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a 2018. április 8. 

napjára kitűzött országgyűlési képviselő választáson a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160. § (1) bekezdése értelmében a szavazólapon a 

jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A Bizottság 2018. 

március 5-i ülésén sorsolta ki a jelöltek szavazólapon feltüntetendő sorrendjét. A Ve. 162. § 

(1) bekezdése értelmében a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt 

követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot 

hozott. 

A Nemzeti Választási Iroda gondoskodott a szavazólap imprimálásra történő előkészítéséről, 

melyen a nevek pontos feltüntetését, sorrendjét, a jelölő szervezetek logóját az OEVI 

leellenőrizte. Amennyiben a Bizottság is hibátlannak találja és elfogadja a szavazólap mintát, 

annak mindkét példányát „NYOMTATHATÓ” jelzéssel kell ellátni majd a Bizottság 

tagjainak aláírni. Esetleges hiba esetén azt kézzel egyértelműen kell megjelölni a mintán. 

 

Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a szavazólapon egyelőre 4 fő olyan jelölt is szerepel, 

akiknek a nyilvántartásba vételét a Bizottság visszautasította vagy aki a jelölésről lemondott. 

Tekintettel arra, hogy ezen visszautasított jelöltek jogorvoslattal éltek az OEVB határozatával 

szemben, és a jogorvoslati eljárás még nem zárult le, a visszautasítás még nem jogerős, így a 

szavazólapot az Ő nevük, valamint a nyilvántartásból még nem jogerősen törölt jelölt 

feltüntetésével kell jóváhagyni.  

A Ve. 162. § (2) bekezdése értelmében, ha a szavazólap adattartalmának jóváhagyását 

követően – jogorvoslati döntés vagy nyilvántartásból való törlés következtében - megváltozik 

a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a 

választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon. 

 

Átadja a szavazólap mintát megtekintésre a Bizottság tagjainak, majd kéri, hogy döntsenek 

annak jóváhagyása kérdésében. 

 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 5 igen és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

48/2018. (III.12.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162. § (1) bekezdésében foglalt 

hatáskörében eljárva Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben a 

2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választás képviselő jelöltjeit 
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tartalmazó szavazólapot a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, 

„NYOMTATHATÓ” jelzéssel ellátja és aláírással hitelesíti. 

 

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. 

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet a Fővárosi Ítélőtáblának (1055 Budapest, Markó utca 16.) címzett bírósági 

felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, Városház tér 3., e-mail: 

dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A bírósági felülvizsgálati 

kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet 

benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 224. § (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem 

benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti 

kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű 

másolatban elektronikus okirati formába alakítja. 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 13. 

napján 16 óráig megérkezzen a Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottsághoz. A határidő jogvesztő. 

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem jogi alapját (a jogszabálysértés megjelölését, vagy mérlegelésre hivatkozást), 

- a kérelem 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 bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Fővárosi Ítélőtábla bírálja el. A bíróság a bírósági 

felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztést követő napon dönt. 

 

Indokolás 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elvégezte 

a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választás szavazólapjának 

ellenőrzését. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 162. § (1) 

bekezdése értelmében a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá.  

A Ve. 162. § (2) bekezdése értelmében, ha a szavazólap adattartalmának jóváhagyását 

követően – jogorvoslati döntés vagy nyilvántartásból való törlés következtében - megváltozik 

a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a 

választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon. 

 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

gondoskodott a szavazólap adattartalmának áttekintéséről, ellenőrzéséről, melyet hibátlannak 

talált, így a rendelkező részben foglaltak szerint dönt. 

 

A határozat a Ve. 162. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 240. §-án, 

223. §-án, 224. §-án alapul. 
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3. napirendi pont: Magyar Kétfarkú Kutya Párt által benyújtott kifogás 

elbírálása 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Magyar Kétfarkú 

Kutya Párt 2018. március 9-én kifogást nyújtott be a Bizottság részére Pilisvörösvár Helyi 

Választási Iroda vezetője által közzétett, a településen plakátolásra vonatkozó szabályokat 

tartalmazó tájékoztató jogszabállyal ellentétes és ezzel megtévesztő tartalmával valamint a 

Pilisvörösvár Helyi Választási Iroda vezetőjének választási alapelvet sértő magatartásával 

kapcsolatban. 

Beadványozó megítélése szerint Pilisvörösvár Helyi Választási Iroda vezetője által 2018. 

március 9-én a Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület képviselő 

jelöltjei részére megküldött, Pilisvörösvár településen a plakátok elhelyezésének szabályairól 

szóló tájékoztatása – mely szerint „Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2010. évben a Fő 

utca beruházás keretében a Fő utcának a Hősök terétől a Szakorvosi Rendelőintézetig terjedő 

szakaszáig 46 darab zöld színű közvilágítási kandelábert helyezett el, amely kandeláberek 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 100% tulajdonában állnak. Az Önkormányzat a 

kandeláberek választási plakáttal történő felragasztásához nem ad tulajdonosi hozzájárulást” 

– súlyosan megtévesztő, mivel azt a látszatot kelti, hogy a kandelábereken való választási 

plakát elhelyezéséhez a tulajdonos hozzájárulására lenne szükség, amelynek hiányában a 

kandeláberekre nem helyezhető el jogszerűen választási plakát. Beadványozó rögzíti, hogy a 

Ve. 144. § (4) bekezdése ugyanakkor csak épületek fala és kerítése esetében köti a választási 

plakát elhelyezését tulajdonosi hozzájáruláshoz, a kandeláber pedig nyilvánvalóan nem 

épület. Beadványozó hivatkozik a Kúria esetjogára, mely szerint a Ve. 144. § (4) bekezdés 

csak épületekre alkalmazható, annak tárgyi hatálya nem tágítható. 

Beadványozó rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok szerveit a választási kampány idején 

fokozott felelősség terheli, hivatalos nyilatkozataikban nem adhatnak olyan, valótlan tartalmú 

tájékoztatást, amely a jogszerű kampánytevékenységtől való elriasztásra alkalmas. Ha ezt a 

helyi önkormányzat egy szerve mégis megteszi, azzal a tájékoztatáshoz való jogát nem 

rendeltetésszerűen gyakorolja, ami sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját. 

Beadványozó kifogásához bizonyítékként csatolta Pilisvörösvár Helyi Választási Iroda 

vezetőjének elektronikus úton továbbított levelét és annak mellékletét, a Pilisvörösváron a 

választási plakátok elhelyezésének módjáról szóló tájékoztatót. 

 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 208. §-a értelmében 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. A Ve. 209. § 

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. § rögzíti, hogy  

(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 magyar 
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állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

(3) A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A Ve. 214. § szerint a választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől 

számított harmadik napon dönt.  

 

A Ve. 43. § (1) bekezdés szerint a választási bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok 

alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. 

 

A Ve. 218. § (1)-(2) bekezdés szerint a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésre álló 

adatok alapján dönt. Ha a kifogásnak helyt ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, és a 

jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől. A Ve. 220. § szerint, ha a bizottság a 

kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja. 

 

Átadja a benyújtott kifogást és a mellékelt bizonyítékot a Bizottság tagjai részére és kéri, hogy 

döntsenek a kifogásban foglalt jogszabálysértés kérdésében. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 5 igen és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

49/2018. (III.12.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Magyar 

Kétfarkú Kutya Párt által a választásra irányadó jogszabály és a választási eljárás 

alapelvének megsértése miatt benyújtott kifogásnak 

 
 

helyt ad. 

 

Az OEVB megállapítja, hogy Pilisvörösvár Helyi Választási Iroda vezetője által 

közzétett, Pilisvörösvár településen a plakátok elhelyezésének szabályairól szóló 

tájékoztatás – mellyel azt a látszatot keltette, hogy a választási plakátok kandelábereken 

történő elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás szükséges - ellentétes a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §-ban foglalt rendelkezésekkel, továbbá 

megállapítja, hogy Pilisvörösvár Helyi Választási Iroda vezetője magatartása sérti a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés e) pontjában 

foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, mivel tájékoztatójában 

foglaltakkal a választási eljárás szabályait tovább szűkítve kívánta korlátozni a 

választási plakátok elhelyezésének szabadságát. Ennek megfelelően a Bizottság 

 

 

megállapít ja  a jogszabálysértés  tényét ,  é s  jogsértőt  el t i l t ja  a  tovább i  

jogszabálysértéstől   

 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 15-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
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- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem 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. 

 

INDOKOLÁS 

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2018. március 9-én kifogást nyújtott be a Pest megye 03. 

számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság részére a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjának 

és 144. §-ának megsértése miatt. 

Beadványozó megítélése szerint Pilisvörösvár Helyi Választási Iroda vezetője által 2018. 

március 9-én a Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület képviselő 

jelöltjei részére megküldött, Pilisvörösvár településen a plakátok elhelyezésének szabályairól 

szóló tájékoztatása – mely szerint „Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2010. évben a Fő 

utca beruházás keretében a Fő utcának a Hősök terétől a Szakorvosi Rendelőintézetig terjedő 

szakaszáig 46 darab zöld színű közvilágítási kandelábert helyezett el, amely kandeláberek 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 100% tulajdonában állnak. Az Önkormányzat a 

kandeláberek választási plakáttal történő felragasztásához nem ad tulajdonosi hozzájárulást” 

– súlyosan megtévesztő, mivel azt a látszatot kelti, hogy a kandelábereken való választási 

plakát elhelyezéséhez a tulajdonos hozzájárulására lenne szükség, amelynek hiányában a 

kandeláberekre nem helyezhető el jogszerűen választási plakát. Beadványozó rögzíti, hogy a 

Ve. 144. § (4) bekezdése ugyanakkor csak épületek fala és kerítése esetében köti a választási 

plakát elhelyezését tulajdonosi hozzájáruláshoz, a kandeláber pedig nyilvánvalóan nem 

épület. Beadványozó hivatkozik a Kúria esetjogára, mely szerint a Ve. 144. § (4) bekezdés 

csak épületekre alkalmazható, annak tárgyi hatálya nem tágítható. 

 

Beadványozó rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok szerveit a választási kampány idején 

fokozott felelősség terheli, hivatalos nyilatkozataikban nem adhatnak olyan, valótlan tartalmú 

tájékoztatást, amely a jogszerű kampánytevékenységtől való elriasztásra alkalmas. Ha ezt a 

helyi önkormányzat egy szerve mégis megteszi, azzal a tájékoztatáshoz való jogát nem 

rendeltetésszerűen gyakorolja, ami sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját. 

 

Beadványozó kifogásához bizonyítékként csatolta Pilisvörösvár Helyi Választási Iroda 

vezetőjének elektronikus úton továbbított levelét és annak mellékletét, a Pilisvörösváron a 

választási plakátok elhelyezésének módjáról szóló tájékoztatót. 

 

A pilisvörösvári helyi választási iroda vezetőjeként aláírt tájékoztató idézi a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §-át, melynek (2), (4) és (7) bekezdését 

félkövérrel kiemeli. Az idézett törvény 144. § (4) bekezdése rögzíti, hogy „(4) Épület falára, 

kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának 

hozzájárulásával lehet.” 

A tájékoztató a jogszabályi idézetet követően tartalmazza a fent idézett, kifogásolt 

szövegrészt, majd arra hívja fel a figyelmet, hogy „annak érdekében, hogy a 

kampányidőszakban a jelölő szervezetek, illetve jelöltek Pilisvörösváron szabályszerűen 

helyezhessenek el plakátot, 2018. március hónapban, a jelöltek nyilvántartásba vételének 

jogerős lezárását követően az Önkormányzat 35 darab háromoldalú választási hirdető-
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berendezést helyez el a pilisvörösvári Fő utca mentén, illetve néhány helyen a Karátsonyi 

Ligetben, a Kisfaludy utcában.” 

 

A Ve. 208. §-a értelmében 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. 
 

A Ve. 209. § 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. § rögzíti, hogy  

(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 magyar 

állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

(3) A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 

A Bizottság megállapítja, hogy a kifogást az arra jogosult nyújtotta be és az megfelel a Ve. 

209. §-ban és 212. §-ban foglalt jogszabályi követelményeknek. 

 

I. A Bizottság a beadványban hivatkozott, Pilisvörösvár Helyi Választási Iroda vezetője által 

közzétett tájékoztatójával kapcsolatban – figyelemmel a Ve. szabályaira és a Kúria 

Kvk.II.37.307/2014/3. számú határozatában foglaltakra – az alábbiakat állapította meg. 

 

A Ve. 140. §-a rögzíti, hogy „Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely 

alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a 

a) plakát…” 

A Ve. 144. § (2)-(3) bekezdése értelmében kampányidőszakban a jelöltek és jelölő 

szervezetek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A választási plakát 

tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy a plakát a 

kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás 

nélkül elhelyezhető.  

A Ve. 144. § (4)-(7) bekezdései szerint: 

„(4) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - 

állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog 

gyakorlójának hozzájárulásával lehet. 

(5) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát 

elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, 

környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság 

elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. 

(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az 

óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. 

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

esetén az eltávolítás költségét viselni.” 

Ez a szabályozás összhangban áll az Alkotmánybíróság 1/2013. (I.7.) AB határozatában 

foglaltakkal, mely szerint a véleménynyilvánítás szabadsága kiterjed a választási kampány 

során a jelöltek és jelölő szervezetek által folytatott kampánytevékenységre, melynek egyik 

eszköze a plakátok készítése, elhelyezése.  
 

A Kúria fent hivatkozott határozatában foglaltak alapján a Ve. 144. §-ának helyes 

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

rendelkezései az irányadóak. A választási szervek csak az e rendelkezéseknek való 

megfelelést vizsgálhatják, míg más jogszabályokat nem alkalmazhatnak, tekintve, hogy a Ve. 

144.§-a egy zárt szabályrendszert alkot. 
 

A Ve. 144.§ (3) bekezdése szerinti főszabályhoz képest a (4) bekezdés az egyes építményeken 

való plakátelhelyezéshez nélkülözhetetlen tulajdonosi, bérlői, vagyonkezelői hozzájárulás 

szükségességéről, az (5) bekezdés a meghatározott célú, így műemlékvédelmi, 

környezetvédelmi okból indokolt közterületeken érvényesülő önkormányzati rendeleti 

tilalomról, míg a (6) bekezdés az önálló hirdető-berendezés és óriásplakát elhelyezéséhez 

kapcsolódó közterület-használatra vonatkozó szabályok alkalmazásáról rendelkezik. A (7) 

bekezdés továbbá tiltja, a plakátok egymást eltakaró, fedő kihelyezését és előírja, hogy az 

károkozás nélkül legyen eltávolítható. 

 

A Ve. 144. § (3) bekezdésben rögzített főszabályhoz képest a Ve. 144. § (4) bekezdése tehát 

kizárólag az épület falán, kerítésén való plakátelhelyezéshez nélkülözhetetlen tulajdonosi, 

bérlői, vagyonkezelői hozzájárulás szükségességéről rendelkezik.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. 

pontja szerint „Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely 

szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül 

meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres 

munkavégzés, illetve tárolás céljából.” 

 

Pilisvörösvár Helyi Választási Iroda vezetője tájékoztatójával azt a látszatot keltette, hogy a 

kandelábereken történő plakát elhelyezéséhez is tulajdonosi hozzájárulásra lenne szükség, 

azonban, tekintettel arra, hogy a kandeláber nyilvánvalóan nem a Ve-ben meghatározott 

épület vagy kerítés, ezért az nem vonható a Ve-ben meghatározott korlátozás körébe, azon 

plakátok korlátozás nélkül elhelyezhetők. 
 

Fentiek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy Pilisvörösvár Helyi Választási Iroda 

vezetőjének tájékoztatója ellentétes a Ve. választási plakátok korlátozás nélkül - 

meghatározott kivételekkel – történő elhelyezésére vonatkozó szabályaival, a jelöltek plakát-

elhelyezésre vonatkozó jogát az erre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás hiányában kívánta 

korlátozni, mellyel megsértette a Ve. 144. §-ban foglalt, választási plakátok elhelyezésére 

vonatkozó szabályokat. 
 

II. Pilisvörösvár Helyi Választási Iroda vezetőjének magatartásával kapcsolatban a Bizottság 

az alábbiakat állapította meg. 
 

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

kell juttatni a következő alapelveket: 

a) a választás tisztaságának megóvása, 

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban, 

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, 

d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése, 

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, 

f) a választási eljárás nyilvánossága. 
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A Beadványozó szerint Pilisvörösvár Helyi Választási Iroda vezetője a megtévesztő 

tájékoztatásával megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelvet. 

 

A Kúria Kvk.IV.37.360/2014/2. számú határozatában foglaltak szerint a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás megsértése egy tudatos, a választási eljárás törvényességét 

alapjaiban befolyásoló magatartást jelent.  

A Bizottság egyetértett a Beadványozó azon álláspontjával, mely szerint a helyi 

önkormányzatok szerveit, így különösen a választási szerveket a választási kampány idején 

fokozott felelősség terheli, hivatalos nyilatkozataikban nem adhatnak olyan, valótlan tartalmú 

tájékoztatást, amely a jogszerű kampánytevékenységtől való elriasztásra alkalmas. 

A Bizottság megítélése szerint, tekintettel arra, hogy a tájékoztatóban is hivatkozott Ve. 

szabályok alapján Pilisvörösvár Helyi Választási Iroda vezetője tisztában volt a választási 

plakátok elhelyezésére vonatkozó szabályokkal, a Ve. szabályait tovább szűkítve kívánta 

korlátozni a választási plakátok elhelyezésének szabadságát, megsértve ezzel a Ve. 2. § (1) 

bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvet. 

 

Fentiek alapján a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdésén, 144. 

§-án, 208. §-án, 209. §-án, 212. §-án, 214. §-án, 218. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás 

a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án alapul. 

 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Szegényekét Párt 

jelölő szervezet 2018. március 9-én elektronikus úton a Nemzeti Választási Bizottságnak 

címzett kifogást nyújtott be, melyben általánosságban több országgyűlési egyéni 

választókerület bizottságának és irodájának eljárását kifogásolta, azonban kifejezetten a Pest 

megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerülethez kapcsolódó észrevételt nem tett. 

A választási eljárásról szóló törvény értelmében az OEVB hatáskörébe azon kifogások 

elbírálása tartozik, mely kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik. 

Mivel a benyújtott kifogás nem kifejezetten a Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi választáshoz kapcsolódik – az OEVB elnökének átruházott hatáskörében 

eljárva – intézkedtünk a kifogás Nemzeti Választási Bizottság részére történő áttételéről. 
 

Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a következő bizottsági ülésre várhatóan március 20-a 

után kerül sor, mely ülés napirendi pontja a le nem adott és a határidőn túl leadott ajánlóívek 

miatt kiszabandó bírságokkal kapcsolatos döntések meghozatala. A pontos időpont a 

későbbiekben kerül egyeztetésre. 

 

 

 

 

K.m.f.      

       

       

       

  …………………………………….. 

              Csapóné dr. Baráth Katalin 

                  OEVB elnök 


