
HATÁROZATKIVONAT 
A Bp. 7. számú OEVB 2014. január 16-ai ülés jegyzőkönyvéből 

Budapest 07.számú OEVB 
1/2014. számú határozata 

A Budapest 07. szamu OEVB (továbbiakban: Bizottság) 3 igen szavazattal, 
egyhangúlag úgy dönt, hogy G. P. Gy. magánszemély (a továbbiakban : beadványozó) 
által 2013. január 8-án a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.törvény 
/továbbiakban : Ve./ 144.§-ának (3) bekezdése megsértésére vonatkozó kifogását 
elutasítja. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül - 2014. január 19-én 
(vasárnap) 16-óráig a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő 
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 
nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben -
jogszabálysértésre hivatkozással lehet benyújtani a határozatot hozó választási 
bizottsághoz a Nemzeti Választási Bizottság nevére címezve. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 
-a kérelem hivatkozási 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 
jelölőszervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 
- A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

Indokolás 

A Nemzeti Választási Bizottság a beadványozó 2014. január 8-án kelt a Ve. 144.§ (3) 
bekezdése megsértésemiatt tett kifogását - a Ve. 242. § (l) bekezdés a) pontja alapján 
- 2014.01.14-én 16 óra 51 perckor elektronikus úton megküldte a Budapest V. kerület 
székhelyű, 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnak és 
a kifogás soron kívüli elbírálására utasította. 

Beadványozó 2014. január 16-án 10 óra 26 perckor faxon megküldve kiegészítette 
kifogását, melyben megállapítást tesz arról a 4/2014 NVB határozathoz kapcsolódva, 
hogy kifogása elbírálására az új Ve. az alkalmazandó. Álláspontja szerint a kifogás 
érdemével kapcsolatban a bizottságnak azon fontos elvi kérdésben kell állást foglalnia, 
hogy az új Ve. azon szabályát, miszerint a választási karnpányidőszak a szavazás napját 
megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart, úgy kell-e 
értelmezni, hogy ezen időszakon kívül választási karnpánytevékenységet folytatni tilos. 



II. 

Bizottság álláspontja szerint sem az 1997. évi C. törvény, sem pedig a 2013. évi 
XXXVI. törvény nem tiltja jövőbeni, még ki nem tűzött választással esetlegesen 
összefüggö szórólapok postaládába történő elhelyezését, ezért a Bizottságnak nincs 
lehetősége annak megállapítására, hogy a cselekmény jogszabályba ütköző lenne, sem 
pedig az ilyen tevékenység megtiltására. 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatában foglaltak alapján, me ly szerint "A 
Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a kifogás elbírálására 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező OEVB-nek a kifogás elbírálása során arról is 
állást kell foglalnia, hogy a régi Ve. és a Ve. szabályai mennyiben és hogyan 
alkalmazhatók olyan időszakban, mikor kitűzött választás hiányában nem beszélhetünk 
folyamatban lévő választási eljárásról." - a Bizottság következő álláspontot alakította 
ki: 
Határozatát a 2013. évi XXXVI.törvény rendelkezéseire alapozva hozta meg választási 
időszakon kívül, mivel az átmeneti rendelkezéseiben konkrétan meghatározásra kerültek 
azon választási eljárások, amikor az 1997. évi C. törvény rendelkezései az irányadók. 
Bizottság álláspontja szerint jelen időszak nem sorolható a 2013. évi XXXVI. tv 
átmeneti rendelkezések 349.§-ában felsorolt választási eljárások közé. A Bizottság 
továbbá elfogadta beadványozó beadványában tett azon észrevételét, mely szerint " Az 
NVB azzal, hogy ... alkalmazta a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
242.§-ában szabályozott új jogintézményt, a választási szerv hallgatásamiatti kifogást, 
egyértelműen állást foglalt abban, hogy a kifogás elbírálására az új Ve. az 
alkalmazandó .... " 
A Bizottság a beadványazé által felvetett, a szavazás napját megelőző időszakhoz 
kapcsolódó " fontos elvi kérdésével" kapcsolatban nem kíván nyilatkozni, mivel 
álláspontja szerint az jogalkotói kérdés. 

III. 

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10.§. (3) 
bekezdésén, 349. §. (l) bekezdésén, 171. átmeneti rendelkezéseken, valamint a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221§-án, 223.§-án, 224 §-án, 225.§-án alapul. 

k.m.f. 


