
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 
46/2010. (IX. 13.) számú határozata 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (3) 
bekezdésének f) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Z. P. Zs., ( 2016 Leányfalu, 
Panoráma u. 13. ), mint a JOBBIK Magyarországért Párt esztergomi szervezetének elnöke 
által benyújtott, az esztergomi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB)  113/2010. 
(IX. 10.) számú határozata ellen benyújtott  
 

fellebbezést elutasítja hatáskör hiányában. 
 
E határozat ellen a Komárom – Esztergom Megyei Bírósághoz címzett felülvizsgálati 
kérelmet lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen úgy, hogy az a megtámadott határozat 
meghozatalától számított 2 napon belül, de legkésıbb 2010. szeptember 15. 16.00 óráig 
beérkezzen a TVB - hez (2800 Tatabánya, Fı tér 4.). A kérelemnek tartalmaznia kell a 
jogsértés jogszabályi megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – 
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának 
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési 
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A bírósági 
felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezı. A bírósági felülvizsgálat iránti nem 
peres eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500,- Ft. A jogi szakvizsgával 
rendelkezı személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. 
 

I n d o k o l á s 
 
Z. P. Zs.,  a JOBBIK esztergomi helyi szervezete elnökeként eljárva kifogást nyújtott be az 
esztergomi HVB -hez 2010. 09. 09-én. Kifogásolta a Ve. 1.§ - nak, a 3. § d.) pontnak  a 
megsértését, a Ve. 42. § (1) bekezdésben - jelölı szervezetek, jelöltek számára - biztosított jog 
gyakorlásának ellehetetlenítését, az alkotmányban biztosított szabad véleménynyilvánítás 
megsértését, valamint választási jog gyakorlásának korlátozását. 
Elnök úr sérelmezte, hogy Esztergom Önkormányzata módosította a közterületek 
használatáról szóló 3/ 2007. (I. 25.) számú rendeletétét a 2010. évi országgyőlési képviselı 
választásokat követıen. Véleménye szerint a módosítás törvényellenes, sérti a Ve. már 
hivatkozott paragrafusait és az alkotmányt egyaránt.  
Ismertette, az önkormányzati rendelet szabályait, miszerint Esztergomban jelenleg választási 
plakátokat csak engedélyezett hirdetı berendezéseken lehet elhelyezni. Viszont a rendelet 
nem határozza meg ezen helyek minimális számát, vagy a lakossághoz viszonyított arányát, 
nem rendelkezik ezek helyeirıl, arányos elosztásáról minden választókörzetet beleértve, és 
nem rendelkezik arról sem, hogy a kihelyezett választási hirdetı helyekrıl, hogy és milyen 
módon kell értesíteni a jelölı szervezeteteket.  
Elıadta, hogy 2010. évi országgyőlési választások során a 30000 lakosú Esztergomban négy, 
azaz négy hirdetıtábla került elhelyezésre.  
A jelenleg is tartó 2010. évi önkormányzati választások idején, a mai napig sem lettek ilyen 
ún. engedélyezett-választási hirdetıhelyek felállítva.  
Véleménye szerint ezzel az önkormányzat és vezetése megsérti a Ve.  42. § (4) bekezdést, 
mert ugyan jogszabályi felhatalmazás alapján módosították a helyi rendeletet, de a 
módosítással gyakorlatilag teljesen korlátozzák a városban a plakátok elhelyezését. Plakátokat 
csak hirdetı berendezéseken lehet elhelyezni, viszont ilyen hirdetıhelyekrıl nem 
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gondoskodik az önkormányzat. Ezzel gyakorlatilag az alkotmányban rögzített 
véleménynyilvánítási szabadságot korlátozza, valamint a Ve. engedély nélkül készíthetı 
plakátokra vonatkozó szabály alkalmazását (Ve.42. § (1) bekezdés) ellehetetleníti. 
Állításának igazolásaként hivatkozott a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság - 2010. évi 
országgyőlési képviselı választások során hozott - eseti döntésének (1.kvk.20.457/2010/2) 
plakát elhelyezéssel kapcsolatos bekezdéseire.  
Elıadta, a hivatkozott eseti jogorvoslati eljárással kapcsolatban, hogy a FIDESZ jogorvoslati 
kérelmét akkor „elutasították és megállapították, hogy az önkormányzat megbízásában álló 
cég szabálytalanul távolította el a Jobbik plakátjait a nem mőemlék jellegő 
villanyoszlopokról, építkezési egybefüggı ideiglenes falfelületekrıl.” 
 
A HVB a kifogást elutasította. 
Megállapította hatáskörének hiányát, melynek jogalapjául az alábbi körülményekre 
hivatkozott. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közterületek 
használatáról szóló 3/2007.(I. 25.) esztergomi ör. rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) 
mőemlékvédelmi és környezetvédelmi okból a középületeken és közterületeken, illetve azok 
alkotórészein és tartozékain megtiltotta a választási plakátok elhelyezését, melyre jogszabályi 
felhatalmazást a Ve. 42. § (4) bekezdés adott. A választási plakátok engedély nélküli 
elhelyezésére a Rendeletben megjelölt helyszíneken elhelyezett hirdetı-berendezéseken van 
lehetıség. A Bizottság véleménye szerint Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete élve a választási törvény felhatalmazásával a választási plakátok kihelyezését 
megtiltotta. 
Azzal, hogy a Képviselı-testület rendeletében nem rögzítette a hirdetı-berendezések 
darabszámát, a kihelyezésük idıpontját, illetve nem jelölte meg a kihelyezés konkrét 
helyszíneit, azzal a választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseit nem sértette meg, és a 
Bizottságnak a Rendelet rendelkezéseinek jogszabályi vizsgálatára nincs hatásköre. 
A Bizottság megállapította azt is, hogy a jelölteknek, jelölı szervezeteknek a hirdetı-
berendezések mellett egyéb lehetıségük is van választási programjuk, és jelöltjeik 
megismertetésére (például: szórólap, internet stb.) A plakátok elhelyezésnek tiltása jogszerő, 
illetve valamennyi jelöltet, jelölı szervezetet egyformán érint. 

A TVB a HVB - kifogást elutasító - határozatát helybenhagyta. A TVB egyetért azzal, 
hogy a HVB- nek nem volt hatásköre vizsgálni az önkormányzati rendelet szabályainak, így a 
módosításnak a jogszerőségét sem. A TVB - nek szintén nincs erre hatásköre a Ve. személyi 
és tárgyi hatálya szabályainak (1. és 3. § - ok), együttes alkalmazására tekintettel. A TVB 
álláspontja szerint - figyelemmel a Legfelsıbb Bíróság (BH 2008. 136.) eseti döntésére is - a 
választási bizottságok csak azt vizsgálhatják, hogy van-e a választási plakátok elhelyezését - a 
Ve. szabályait meghaladóan - tiltó önkormányzati rendelkezés. A TVB megállapítja, hogy van 
ilyen tiltás a Rendelet 6. § (3)-(4) bekezdésben. A fellebbezést benyújtó sem vitatja ezt. A 
tiltás mértékének, módjának jogszabályszerőségét kifogásolja, illetve azt a körülményt, hogy 
az önkormányzati rendelet módosítás végrehajtásáról nem intézkedtek. A TVB - nek hatáskör 
hiányában nem volt jogi lehetısége a kifogást benyújtó sérelmének orvoslására, kéréseinek 
teljesítésére. 

A TVB tájékoztatja a fellebbezıt, hogy 2010. szeptember 1-jétıl újra létrejöttek a Komárom- 
Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatalok, melyeknek hatásköre kiterjed a helyi 
önkormányzatok rendeletei jogszabályszerőségének vizsgálatára. Erre tekintettel a TVI 
tájékoztatni fogja a Közigazgatási Hivatalt a meghozott TVB döntésrıl. Az állami szerv, 
amennyiben jogszabálysértést észlel, intézkedni fog annak megszüntetése érdekében.   

 



 -3- 

A jogorvoslatra történı kioktatás a Ve. 4. § (3)-(4), 82. § (2), 83. § (1)-(2) és (4), valamint a 
84. § (1) bekezdéseken alapszik. 
 
Tatabánya, 2010. szeptember 13. 
 
 
          
        Dr. Monostori Imre s.k. 
                 TVB elnöke 


