
Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 

28/2014. (IX.29.) számú határozata 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság a Schmidt Zoltán Ernő 

ügyvezető által képviselt esztergomi székhelyű Gran Parkoló Kft-nek az esztergomi HVB 

144/2014.(IX.25.) sz. határozata ellen benyújtott fellebbezése tárgyában meghozta a 

következő 

h a t á r o z a t o t: 

A Területi Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja. 

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

szervezet a Győri Ítélőtáblához címzett, de a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási 

Bizottsághoz benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelemmel élhet. A bírósági eljárásban az 

ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga 

bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is 

eljárhat. 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási 

bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani, személyesen vagy 

levélben, illetve elektronikus dokumentumként. A felülvizsgálati kérelem elektronikus 

dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője, továbbá a 

jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében minősített elektronikus aláírásával látja 

el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldal hű 

másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. 

A felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 

meghozatalától számított harmadik napon, 2014. október 2-án 16 óráig megérkezzen a 

Területi Választási Bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a 

kérelemnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (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 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 kérelem tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 



A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. 

 

Indokolás 

Schmidt Zoltán Ernő, mint az esztergomi székhelyű Gran Parkoló Kft ügyvezetője kifogást 

terjesztett elő az esztergomi HVB-nél, azt sérelmezve, hogy a Kft által Esztergom város 

területén üzemeltetett parkolási fizető automatákra ismeretlen személyek – a tulajdonos 

engedélye nélkül - Gál Tamás esztergomi polgármester jelöltet reklámozó választási 

szórólapokat ragasztottak fel. 

A kifogást az esztergomi HVB elutasította, arra hivatkozva, hogy a kifogás nem tartalmazta a 

megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölését. 

Az elutasító határozat ellen a Kft ügyvezetője fellebbezést terjesztett elő, megismételve a 

kifogásban leírtakat. A fellebbezés most már tartalmazta a megsértett jogszabályi rendelkezés 

megjelölését is. (Ve. 144. §) 

A KEM TVB megállapította, hogy a kifogásban és a fellebbezésben leírt tényállítások a 

csatolt bizonyítékok alapján megfelelnek a valóságnak, de a fellebbezés jogi szempontból 

nem megalapozott. 

A Ve. 144.§ szerint  

- választási plakátnak minősül a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma 

mérettől és hordozóanyagtól függetlenül; 

- a kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül 

készíthetnek plakátot; 

- plakát a kampányidőszakban korlátozás nélkül elhelyezhető; 

- épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami 

vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának 

hozzájárulásával lehet; 

- 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. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezések szerint csak akkor kell a tulajdonos hozzájárulása, ha a 

plakátot épület falára, kerítésre kívánnak elhelyezni.  

Fentiek alapján a KEM TVB elutasította a fellebbezést. 



A határozat a Ve. 144.§ (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222.§ (1) 

bekezdésén, a 223.§ (1) bekezdésén, a 224.§ (1)-(5) bekezdésein, az illetékekről szóló 

tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37.§ (1) bekezdésén, a 62.§ (1) bekezdés s) pontján 

alapul. 

 

Tatabánya, 2014. szeptember 29. 

 

Dr. Solymos András sk. 

a KEM TVB elnöke 

 

 


