
Budapest Ol. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottság 19/2014. (111.10.) határozata 

A Bp. O l . szám ú Országgyűlési Egyéni Választókerületi V ál asztás i 
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 214. §-ában megállapított 
hatáskörében eljárva Kerék-Bárczy Szabolcs a Magyar Szacialista Párt -
Együtt-Korszakváltók Pártja Demokratikus Koalíció-Párbeszéd 
Magyarországért Párt - Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek közös 
jelöltje által benyújtott kifogás tárgyában 5 igen szavazattal és l nem 
szavazattal meghozta a következő döntést: 

A Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat után elutasítja. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési 
jogkörben hozott határozata ellen - a központi névjegyzékben szereplő 
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett 
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 
személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti 
Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Budapest O l. 
szám ú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál 
(l 051 Budapest, Erzsébet tér 4., fax: 06-1-872-7627, e-mail: 
valasztas@belvaros-lipotvaros.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, 
hogy az legkésőbb 2014. március 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A 
határidő jogvesztő. 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 külfóldön 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 fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és 
bizonyítékok is felhozhatók. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A 
fellebbezés tárgyi illetékmentes. 



Indokolás 

I. 

Kerék-Bárczy Szabolcs 2014. marems 07-én benyújtott kifogásában 
foglaltak szerint a Fő városi Önkormányzat által elhelyezett hirdető 
táblákon a személyét népszerűsítő plakátokat helyezett el 2014. március 
02-án és 03-án a Bp. Kálvin tér, Fővám tér és Vámház körút helyszíneken. 
2014. március 03-áról 04-ére virradóra azt tapasztalta, hogy ismeretlen 
elkövetők plakátjait eltávolították. Az elkövető(k) személyét megnevezni 
nem tudta, de indítványozta, hogy a Bizottság keresse meg az V. kerületi 
Rendőrkapitányságot és onnan szerezze be a térfigyelő kamerák felvételeit 
és a felvételek alapján a Bizottság az elkövetőket tiltsa el a jogszabálysértő 
magatartástól. Kifogása mellé 6 db fényképfelvételt csatolt. 

II. 
A választási eljárásról szóló 2013 . évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 
208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a 
választási eljárás alapelveinek megsértésére (továbbiakban együtt: 
jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő 
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett 
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. 

A kifogást a Bizottság érdemi vizsgálatra alkalmasnak minősítette. 

A Bizottság a Ve. 43 . §. (l) bekezdése szerint a rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján tisztázta a tényállást. A Ve. 43. §. (5) bekezdése 
alapján a bizonyítékokat összességében úgy értékelte, hogy a kifogásban 
hivatkozott jogszabálysértés ténye megtörtént, de álláspontja szerint nem 
állapítható meg a jogszabálysértés időpontj a, mivel a becsatolt fényképeken 
dátumozás nem szerepelt. 

A határozat a Ve. 43. §-án, 144. §-án, 208. §-án, 212. §-án, 214. §-án, 218. 
§-án a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§. (3) bekezdésén, 221.§.
án, 223.§- 225. §-án, 297.§ (2) bekezdés b.) pontján és az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény 33. §. (2) bekezdés l. pontjá ala l kezdésén 
alapul. 

k.m.f. 


