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A Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
az

13/2010. (III. 18.) OEVB számú határozatával

L. Gy. szám alatti lakos által az OEVK Választási Irodához 2010. március 16-án benyújtott, a
Budapest I. kerület Dózsa György téren a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgy lési
képvisel jelöltjét népszer sít , villanyoszlopra kifüggesztett, fizetett plakátok 2010. március
15-én történt eltávolítását sérelmez  kifogása tárgyában 3 igen 1 nem arányú többségi
szavazattal az alábbi döntést hozta:

a Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

a kifogásnak helyt ad,

és megállapítja, hogy a kifogásolt cselekmény sérti a Választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 3. § c) és d) pontjában foglalt, a jelöltek és jelöl  szervezetek közötti esélyegyenl ség
valamint a jóhiszem  és rendeltetésszer  joggyakorlás alapelvét.

A Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
felhívja a  FIDESZ  –  Magyar  Polgári  Szövetséget,  hogy  tartózkodjon  a  további
jogszabálysértést l.

A Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
felhívja az OEVK Választási Irodát, hogy gondoskodjon jelen határozat helyben szokásos
módon történ  közzétételér l.

Jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelöl  szervezet, illet leg az ügyben érintett
jogi személy fellebbezést nyújthat be a határozatot hozó választási bizottságnál
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., telefon: 458-3015, fax: 458-3001) a határozat
meghozatalától számított három napon belül, a fellebbezési határid  lejártának napján
16:00 óráig.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímét l (székhelyét l) eltér – postai értesítési címét,
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illet leg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.  Az OEVK Választási Bizottság határozatával szemben benyújtott fellebbezésr l
a F városi Választási Bizottság dönt.

INDOKOLÁS

L. Gy. szám alatti lakos az OEVK Választási Irodához 2010. 03. 16-án benyújtott kifogásában
sérelmezte a Budapest I. kerület Dózsa György téren a Jobbik Magyarországért Mozgalom
országgy lési képvisel jelöltjét népszer sít , villanyoszlopra kifüggesztett, 6 db fizetett
plakát  2010.  március  15-én  történt  eltávolítását.  A  kifogás  tartalma  szerint  a  FIDESZ  –
Magyar Polgári Szövetség 2010. március 15-én megrendezésre került Dózsa György téri
programja el tt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgy lési képvisel jelöltjét
népszer sít , villanyoszlopra kifüggesztett 6 db plakátot a rendezvényszervez k
eltávolították.
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A választópolgár kifogásához bizonyítékul csatolta az általa a kifogásolt cselekményr l
készített videó felvételt.

A Választási Bizottság 2010. március 18.-i ülésén a kifogást el terjeszt  L. Gy. nem jelent
meg. A Választási Bizottság megtekintette a bizonyítékként csatolt videó felvételt.

A Választási Bizottság 2010. március 18-i ülésén a FIDESZ-MPSZ képviseletében jelen lév
hangsúlyozta, hogy a kifogásolt cselekményre az adott helyzetben azért került sor, hogy a
FIDESZ kampány nyitó országos gy lésén a színpadképbe belelógó, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom képvisel jelöltjét népszer sít  plakát ne legyen zavaró tényez ,
és ne váljon alkalmassá a választópolgárok megtévesztésére. El adta továbbá, hogy a Jobbik
Magyarországért mozgalom jelöltjét népszer sít  eltávolított plakátok a rendezvényt
követ en sértetlenül, épségben visszahelyezésre kerültek.

A Választási Eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 3. § c) pontjában
foglalt alapelv értelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban
érintett résztvev knek érvényre kell juttatniuk a jelöltek és jelöl  szervezetek közötti
esélyegyenl ség alapelvét.

A Ve. 3. § d) pontjában foglalt alapelv értelmében a választási eljárás szabályainak
alkalmazása során a választásban érintett résztvev knek érvényre kell juttatniuk a jóhiszem
és rendeltetésszer  joggyakorlás elvét.

A Választási Bizottság adott helyzetben mérlegelve a körülményeket nem látta megvalósulni
a jóhiszem  és rendeltetésszer  joggyakorlás alapelvét a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
részér l a korábban a Jobbik Magyarországért Mozgalom által jogszer en kihelyezett
plakátok eltávolításakor, tekintettel arra, hogy azt érdemi egyeztetés nem el zte meg.

A csatolt bizonyíték alapján 2 db plakát tekintetében nyert bizonyítást a kifogásolt
cselekmény.

Fentiekre tekintettel a Választási Bizottság egyhangú 3 igen 1 nem arányú többségi
szavazatával a rendelkez  részben foglaltak szerint döntött.

A választási bizottság a Ve. 29/B. § (1) bekezdése értelmében határozattal dönt. A Ve. 78. §
(1) bekezdés a)-b) pontja alapján, ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja
a jogszabálysértés tényét, és a jogsért t eltiltja a további jogszabálysértést l.

A választási bizottság határozatának közzétételét a Ve. 29/C. § (5) bekezdése írja el .

A választási bizottság döntésével szembeni fellebbezési lehet ségr l szóló tájékoztatást a
Ve. 29/B. § (2) bekezdés d) pontja írja el . A fellebbezés tartalmáról, a fellebbezésre
jogosultakról valamint a fellebbezés benyújtásának módjáról és határidejér l szóló
szabályokat a Ve. 79. § - 80. § és 4. § (3)-(4) bekezdés rendelkezései írják el .

Budapest 2010. március 18.
...................................

Buday Miklós
OEVB elnök


