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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Litresits András ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező (cím) 

által a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Választási Bizottság 59/2019. (IX.25.) TVB 

határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán meghozta a következő 

 

v é g z é s t: 

 

Az ítélőtábla a Területi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.  

 

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

Sz. I. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 144. § (4) bekezdésében 

meghatározott szabálytalanságra hivatkozva kifogást nyújtott be a Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város Helyi Választási Bizottsághoz arra hivatkozva, hogy 2019. szeptember 15-16-i 

hétvégén észlelte, hogy a város számtalan pontján az Összefogás Nyíregyházáért 

polgármesterjelöltjének arcképét tartalmazó választási plakátok kerültek kihelyezésre a 

közvilágítási és áramhálózathoz tartozó felületeken, a tulajdonos (kezelő) előzetes 

engedélyének hiányában. Kifogásához fényképet csatolt, valamint az E. R. Zrt.-nek a 

FIDESZ-NPSZ nyíregyházi szervezetéhez intézett e-mail-jét, amely azt a tájékoztatást 

tartalmazza, hogy egyedi választási plakátok elhelyezésére az oszloptulajdonosokkal kötött 

szerződésükre tekintettel pártállástól függetlenül senkinek nem áll módjában 

oszlophasználati engedélyt adni, és nem is adott ilyet senki részére. 

 

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 155/2019. (IX.20.) számú 

határozatával megállapította, hogy az MSZP megsértette a Ve. 144. § (4) bekezdésében 

foglalt rendelkezést azzal, hogy a város számtalan pontján (Körút, Sóstói út, Kossuth utca, 

belváros több pontja) J. A., az Összefogás Nyíregyházáért polgármesterjelöltjének arcképét 

feltüntető választási plakátokat helyezett ki, és a további jogsértéstől eltiltotta. 

Megállapította, hogy a polgármesterjelöltet ábrázoló plakát engedély nélkül került 

kifüggesztésre, és a hirdetési felületeket hasznosító E. Zrt. egyedi választási plakátok 

elhelyezésére nem adott oszlophasználati engedélyt.  

 

A határozat ellen a kérelmező fellebbezést nyújtott be. Arra hivatkozott, hogy a helyi 

választási bizottság megsértette a Ve. 43. § (1) bekezdésében foglaltakat, a felmerült 

bizonyítékokat pedig tévesen mérlegelte. Egyebek mellett arra hivatkozott, hogy a kifogást 

tevő által észlelési időpontként megjelölt dátum semmilyen bizonyítékkal nincs 

alátámasztva, ha pedig az valóban 2019. szeptember 15-én történt, a kifogásnak a 

szeptember 19-i benyújtása elkésett. Hivatkozott továbbá a Nemzeti Választási Bizottság 

151/2019. NVB határozatára, amelynek értelmében a kifogást tevőnek bizonyítania kell, 

hogy a jogsértő cselekményt kinek az érdekében valósították meg, ennek hiányában a 

jelölő szervezet felelőssége nem állapítható meg. Adott esetben a kifogást tevő nem 

igazolta, hogy az MSZP megbízásából helyezték a plakátot az adott oszlopra, így az 

MSZP-nek nem tudható be egy ismeretlen személy cselekedete. Azt sem sikerült 

bizonyítani, hogy a jogsértés folyamatos vagy ismétlődő lenne, ezért az eltiltás is alaptalan.  
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A területi választási bizottság a helyi választási bizottság határozatát helybenhagyta. 

Megállapította, hogy a plakát kihelyezése folyamatos és nem egyszeri cselekmény, ezért a 

kifogás a jogellenes helyzet fennállása alatt bármikor benyújtható, tehát a kifogás nem 

késett el. Rámutatott, hogy a kérelmező nem vitatta annak tényét, hogy a plakátok valóban 

a kifogásban megjelölt oszlopokon voltak elhelyezve. A 151/2019. NVB számú határozat a 

plakátok eltávolítására, és nem azok kihelyezésére vonatkozik, így jelen ügyben nem 

alkalmazható.  

 

A kérelmező felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelyben a területi választási bizottság 

határozatát úgy kérte megváltoztatni, hogy Sz. I. kifogását érdemi vizsgálat nélkül utasítsa 

el a bíróság. Jogszabálysértésként hivatkozott a Ve. 43. §-ára, 46. § d) pont da), db) 

alpontjaira, a 208. § alapján alkalmazandó Alaptörvény 28. cikkére, és a Ve. 215. § b) 

pontjára. Kifejtette, azt, hogy a kifogás időben érkezett-e, a választási szerveknek 

hivatalból kell vizsgálniuk, továbbá a határidő megtartottságára vonatkozó bizonyítékokat 

a kifogást tevőnek kell a választási szervek rendelkezésére bocsátani. Úgyszintén őt terheli, 

hogy a választási bizottságok rendelkezésére bocsássa az összes olyan bizonyítékot, 

amelyek a kifogásban tett állításait alátámasztják. A kifogást tevő semmilyen olyan 

bizonyítékot nem jelölt meg, amely a sérelmezett plakátokról készült fotó dátumaként a 

hivatkozott napot kellő mértékben valószínűsítené. Ha a kifogást tevő által állított 

szeptember 15-e a jogszabálysértés időpontja, akkor a kifogás szeptember 19-i 

benyújtásával már elkésett, így a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani. 

Mind a helyi, mind a területi választási bizottság e körülmények vizsgálatát elmulasztotta. 

A Ve. 209. § (2) bekezdése nem értelmezhető úgy, hogy a folyamatosan elkövetett 

jogszabálysértés miatti kifogás benyújtásának ne volna határideje. Ebben az esetben azt 

kell bizonyítania, hogy a kifogás benyújtásakor a jogsértő állapot még fennáll.  

 

A felülvizsgálati kérelem nem alapos. A kérelmező a felülvizsgálati kérelmében kizárólag 

arra hivatkozott, hogy a kifogást tevő nem bizonyította, hogy kifogását törvényes határidőn 

belül nyújtotta be. 

 

A Ve. 209. § (1) bekezdése 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 (2) 

bekezdése értelmében folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett 

tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt lehet benyújtani. A jogorvoslati határidő 

kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdőidőpontja, hanem az az utolsó időpont, 

amikor a sérelmezett állapot még fennáll.  

 

A kérelmező nem állította azt, hogy a plakátok nem kerültek kihelyezésre, annak 

impresszumában nem az MSZP szerepel, és azt sem állította, hogy azt időközben 

eltávolították volna.  

 

A Ve. 228. § (2) bekezdése és a Közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

78. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 266. § (1) bekezdése értelmében a bíróság – 

egyebek mellett – az ellenfél által nem vitatott tényállítást valósnak fogadhatja el. 

Önmagában tehát az, hogy a kifogást tevő nem bizonyította, hogy a kifogás 

előterjesztésekor az általa észlelt jogellenes állapot fennállt – ellenkező állítás hiányában – 

azt eredményezi, hogy az időben érkezett és fennálló állapotot kifogásolt. 
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A Ve. 144. § (4) bekezdésének jelenleg hatályos rendelkezése értelmében pedig plakátot 

elhelyezni magántulajdonban álló dolgon a tulajdonos vagy a bérlő, az állami vagy 

önkormányzati tulajdonban lévő dolgon pedig a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, 

írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A kérelmező nem állította, hogy ilyennel rendelkezne, 

ezért a területi választási bizottság helytállóan állapította meg a jogsértés elkövetését. 

Annak a kérelmező által sem vitatott folyamatos jellege pedig indokolja a további 

jogsértéstől való eltiltást is.  

 

Ezért az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdése 

alkalmazásával helybenhagyta. 

 

Debrecen, 2019. szeptember 30. 

 

Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró, Dr. 

Gárdosi Judit s.k. bíró 

 

 

 

     A kiadmány hiteléül: 

 

      -kiadó- 


