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 Pest Megye 
12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 

2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
 
36/2014. (III. 24.) OEVB határozat  Tárgy: kifogás elbírálása 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
 
Takáts László 2014. március 21. napján plakátkihelyezés tárgyában benyújtott kifogását 

elutasítja. 
 
A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Nemzeti Választási 
Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve jogszabálysértésre hivatkozással a 
megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál illetékmentes fellebbezés nyújtható be 
úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2014. március 27-én 16 óráig megérkezzen. A 
fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.  
 
A határozat ellen a fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, 
jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 
nélküli szervezet személyesen (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) levélben, telefaxon (53/511-406) 
vagy elektronikus levélben (jegyzo@cegledph.hu) a Pest Megye 12. számú országgyűlési 
egyéni választókerületi választási bizottságánál (a továbbiakban: OEVB) terjesztheti elő.  
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját; 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; 

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha 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-vétel számát.  

 
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levélcímét, 
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét.  
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 

INDOKOLÁS 
 
Takáts László, mint a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Pest megye 12. választókerületének 
kampányfőnöke 2014. március 21. napján kifogást nyújtott be nyújtott be Pest Megye 12. 
számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához , a következő 
indokokkal:  2014. március 18. napján Pest megye 12. egyéni választókerületének területén, 
Cegléden, a Nefelejcs utca és a Citera utca kereszteződésében, valamint a Nefelejcs utca 24/a 
házszámú ingatlannal szemben az út mellett lévő közvilágítási oszlopokon 2 db, a 
választókerületben induló Romhányiné Dr. Balogh Edit képviselőjelöltet ábrázoló, az MSZP, 
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EGYÜTT, DK, PM, MLP pártot  népszerűsítő plakát volt fellelhető, melyet azóta sem 
távolítottak el. 
A kifogást bejelentő arra hivatkozott, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
(a továbbiakban: Kkt.) 12.§ (3b) bekezdése értelmében nem lehet reklámtábla, reklámhordozó 
és egyéb reklámcélú berendezés a közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon, függetlenül attól, 
hogy a közvilágítási-, villany-, és telefonoszlop a közút úttesten kívüli burkolatlan területén, 
járdán, gyalogúton vagy kerékpárúton helyezkedik el. A 224/2011. (X.21.) Kormányrendelet 
1. §-a értelmében a Kkt. reklám célú berendezés fogalma alatt érteni kell egyebek mellett a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)144. §-a szerinti 
plakátot is.  
A kifogás benyújtójának álláspontja szerint az a tény, hogy Romhányiné Dr. Balogh Edit 
képviselőjelölt, az MSZP, EGYÜTT, DK, PM, MLP jelölő szervezet plakátja a kifogásban 
megjelölt oszlopokon helyezkedik el, olyan tényállást valósít meg, melyet a Kkt kifejezetten 
tilt. 
Takáts László kérte a bizottságot, hogy a kifogásának adjon helyt, a jogszabálysértés tényét 
állapítsa meg, és a jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el. Kifogásához 3 db fényképet 
csatolt. 
 
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.” 
 
Az OEVB megvizsgálta a kifogással szemben támasztott törvényi követelményeket, 
megállapította, hogy a kifogás benyújtója a központi névjegyzékben szerepel, a kifogás nem 
elkésett és alaki szempontból megfelel a Ve. rendelkezéseinek. 
 
Ezt követően az OEVB érdemben megvizsgálta a kifogást, és az alábbiakat állapította meg: 
 
A választási plakát elhelyezésére vonatkozó szabályokat a Ve. VIII., a választási kampányról 
szóló fejezetének 144. §-a tartalmazza. A választási plakát tekintetében a Ve. 144. §(3) 
bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy a plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) 
bekezdésekben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. 
Ez a szabályozás összhangban áll azzal, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága kiterjed a 
választási kampány során a jelöltek és a jelölő szervezetek által folytatott 
kampánytevékenységre, melynek egyik eszköze a plakátok készítése, elhelyezése 
(Alkotmánybíróság 1/2013. (I.7.) AB határozat), a választási kampány a véleménynyilvánítás 
szabadságának megnyilvánulási formája (Alkotmánybíróság 39/2002.(IX.25.) és 
60/2003.(IX.26.) AB határozat). 
Az OEVB álláspontja szerint a választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144.§-ának 
rendelkezései az irányadóak. A választási szervek az e rendelkezéseknek való megfelelést 
vizsgálhatják, míg a közúti közlekedési szabályok, továbbá a reklámtáblák elhelyezésére 
vonatkozó rendeleti szabályokat nem alkalmazhatják, mivel 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 érvényes tilalomról, míg a (6) bekezdés az 
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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 Kkt. 12. § (3b) bekezdése a reklám célú berendezések esetében tiltja a villanyoszlopon való 
elhelyezést, de a Kkt. a reklámcélú berendezés fogalmát nem határozza meg, így nem vonja 
szabályozási körébe a Ve. 144. §-a szerinti választási plakátot. A reklámtáblák, 
reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes 
szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a e 
fogalmi kört ugyan pontosan meghatározza, abba beleérti a választási plakátot is, azonban e 
rendelkezés alkalmazását a Ve. 144. §-a (4)-(7) bekezdései nem teszik lehetővé, így a 
korlátozás nélküli elhelyezés főszabályát e rendelkezés sem ronthatja le. 
 
Az OEVB megállapította, hogy nem valósult meg a választásra irányadó jogszabály 
megsértése, ezért az OEVB a kifogásnak nem adott helyt, így azt a Ve. 220.§-a szerint 
elutasította. 
 
Az OEVB határozatát a fentiek alapján a Ve. 44. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében 
eljárva, a Ve. 46. §-ára való figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg. 
 
A határozat közlésére a Ve. 48. §-a szerint kerül sor.  
 
A fellebbezés benyújtására a Ve. 221. §-ában, a 223. § (1)-(3) bekezdéseiben, a 224. § (1)-(4) 
bekezdéseiben, a 225. §-ában, valamint a 297. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak, a 
jogvesztő határidő számítására a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 
vonatkoznak.  
 
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § 
(2) bekezdés 1. pontján alapul. 
 
Cegléd, 2014. március 24. 
 

P. H. 
 

………………………….. 
  Farkasné Dr. Piroska Emőke Erzsébet sk. 

12. sz. OEVB elnöke 
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