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43/2014. (IV.06.) OEVB határozat 

 

A Zala Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az országgyűlési 

képviselők 2014. évi általános választásán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

144.§ (4) bekezdése alapján V. L. által benyújtott, az MSZP választási plakátjainak kihelyezésével 

kapcsolatos kifogását elutasítja. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Nemzeti Választási Bizottságnak (1054 Budapest 

Alkotmány u. 3.) címezve úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 

harmadik napon megérkezzen az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz 

(Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.). 

A fellebbezés illetékmentes. 

I n d o k o l á s  

 

V. L. 2014. április 03-án kifogást nyújtott be a zalaegerszegi Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottsághoz választási plakát elhelyezéséről szóló szabályok megsértése miatt. 

A kifogás szerint az MSZP képviselőjelöltjének plakátjait a Balatoni utat szegélyező 

villanyoszlopokon helyezték el. A kifogáshoz bizonyítékként került becsatolásra az E.ON Észak-

dunántúli Áramhálózati Zrt. régióvezetőjének levele, melyben arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. 

választási plakátok elhelyezésére engedélyt egy jelölő szervezet részére sem adott ki. 

A kifogásban foglaltak alátámasztására fényképfelvételek becsatolására is sor került. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 144.§ (4) bekezdés 

értelmében „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 bizottság álláspontja szerint a törvény hivatkozott jogszabályi helye villanyoszlopra vonatkozó 

konkrét tilalmat nem tartalmaz.  

 

Fentiek alapján az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntött. 

 

A határozat a Ve. 297.§ (1) bekezdés b.) pontjának rendelkezésén alapul.  

A fellebbezési lehetőség a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 224. §-án és a 297. § (2) bekezdés b) pontján 

alapul. 

Az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. 

pontján alapul. 

 

 

Zalaegerszeg, 2014. április 6. 

 

 

         Dr. Pápai Ferenc  

          az OEVB elnöke            

 


