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A Budapest Ol. szamu Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
(továbbiakban: Bp. Ol. OEVB) Cs. · K , , T. 

' által benyújtott kifogás tárgyában 3 igen szavazattal, egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 

A Bp. Ol. OEVB a kifogásnak helyt ad és megállapítja a Választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 144. § (7) bekezdésének sérelmét és a 
továbbiakban felhívja a jelölő szervezeteket arra, hogy a Budapest Ol. számú OEVK 
területén a választási plakátok ingyenes kihelyezésére szolgáló, jelentős számú 
eszközöket a jogszabályoknak megfelelően, rendeltetésszerűen, a többi jelölő szervezet 
érdekeit és a választási eljárás alapelveit is figyelembe véve arányosan vegyék igénybe. 

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 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 03-án 16.00 óráig 
megérkezzen. A határidő jogvesztö. 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 
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 

Cs. K , T- . 2014. 02. 27. napján nyújtotta be kifogását a Bp. Ol. OEVB 
részére. A bejelentés szerint a Budapest, VIII. ker. Baross u. 19. szám előtt található 
hivatalos választási plakáttartó táblán Rogán Antal a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 
és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltjét népszerűsítő plakátjára Kerék-Bárczy 
Szabolesot a Magyar Szacialista Párt- Együtt -Korszakváltók Pártja - Demokratikus 
Koalíció - Párbeszéd Magyarországért Párt - Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek 
közös jelöltjét népszerűsítő plakátot ragasztottak a 2014. február 25-én követő éjjeli 
órákban. 



Mindezeket a Bp. Ol. OEVB 2014. február 28-án megtartott ülésén tanúval és 
időponttal ellátott fénykép felvétellel igazolta. Kifogása mellékleteként kifogást tevő 2 
db fényképet csatolt. 

Kifogást tevő kérte a választási bizottságot, hogy állapítsa meg a Ve. 144. § (7) 
bekezdésének sérelmét és tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértésétőL 

A Bp. Ol. OEVB megállapítja, hogy a kifogás érdemi elbírálásra alkalmas, tartalmazza 
a Ve. 212. §(2), (3) bekezdésében foglaltakat. 
A választási bizottság megállapítja, hogy a kifogás megalapozott, a beadványból és 
annak csatolt mellékleteiből valamint a tanúvallomásból egyértelműen megállapítható a 
hivatkozott jogszabályhely sérelme, azonban az elkövető személye ismeretlen, ezért a 
kifogásban foglaltakra és a kampány időszakában várhatóan általános jelleggel 
tapasztalható plakátolási gyakorlata tekintettel a Bp. O l. OEVB a rendelkező részben 
foglaltak szerint felhívja a jelölő szervezeteket a választási eljárás alapelveinek 
figyelembe vételére és a rendeltetésszerű joggyakorlásra. 

A határozat a Ve. a 2.§. (l) a.), c.) pontján a 144. §(7) bekezdésén, 208. §-án, 218.§ (2) 
bekezdését, valamitn a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §(3) bekezdésén, 221. 
§-án, 223. §-án, 224. §-án, 297.§ (2) bekezdés b.) pontján és az illetékekről szóló 1990. 
élvi XCIII. Törvény 33. § (2) bekezdés b) pontján és az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. Tőrvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 


