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A Budapest Ol. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság)

~

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás
tárgyában 4 igen és l nem szavazattal meghozta a következő
határozatot:

A Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 215. §
b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül 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 Vál asztás i Bizottságnak címzett
fellebbezést nyújthat be a Budapest Ol. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottságnál (1051 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 30-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 bizonyítékek is
felhozhatók. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi
illetékmentes.

Indokolás

I.

A beadványozó 2014. március 21-én kifogást terjesztett elő a Választási
BizottságnáL
Beadványozó kifogásában előadta, hogy 2014. március 19-20. napján jutott
tudomására, hogy ismeretlen telefonáló előre felvett üzenettel (ún. robocall
hívással) hívta fel az V. kerület számos polgárát. A felhívás során a férfihang
Kerék-Bárczy Szabolcsként mutatkozott be és közölte, hogy megválasztása
esetén eltörli a kerület szociális juttatásait, így a krumpli- és sonkaosztást és
amennyiben a hívott fél nem ért ezzel a döntéssel egyet, nyomja meg az egyes
gombot.
Beadványozó véleménye szerint az ismeretlen hívás a választás rendje elleni
bűncselekmény, mely károsan befolyásolja a választások tisztaságát, továbbá
alkalmas beadványozó jó hímevének megsértésére és a választók előtti
lejáratására.
Fentiekre tekintettel kérte a Választási Bizottságot, hogy az ügyet vizsgálja ki és
azzal kapcsolatban állapítsa meg, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. tv. 2. § (l) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint sérült a
választás tisztasága.

II.
A Választási Bizottság megállapította, hogy a beadványozó által hivatkozott
cselekményre vonatkozó kifogásnak a Ve. 209. § (l) bekezdése szerint 2014.
március 22. napján 16 óráig kellett volna megérkeznie az illetékes választási
bizottsághoz. A kifogás benyújtására 2014. március 24-én került sor, ezért azt a
bizottság elkésettnek minősítette és a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.

..

III.

A határozat a Ve. 10. §-án, 44. §-án, 209. §-án, 215. §-án, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 10. §. bekezdésén, 221.§.-án, 223.§ - 225. §-án, 297.§ (2)
bekezdés b.) pontján és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §. (2)
bekezdés l . pontján alapul bekezdésén alapul.

Budapest, 2014. március 27.

k.m.f.

