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

5/2010. (II. 18.) OEVB számú határozatával

B. N. lakos által a
2010. február 17-i keltezés  és az OEVK Választási Irodához 2010. február 18-án benyújtott,
a 1011 Budapest, Hunyadi János út 4. szám el tti villanyoszlopra rögzített, a FIDESZ Magyar
Polgári Szövetséget negatív színben feltüntet  tartalmú, a Magyar Szocialista párttal cinkos
együttm ködést sugalló három majommal illusztrált plakátot sérelmez  kifogása tárgyában
egyhangúlag, 3 igen 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. § d) pontjában foglalt jóhiszem  és rendeltetésszer  joggyakorlás alapelvét.

A Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
felhívja az országgy lési képvisel k 2010. évi választásával összefügg
kampánytevékenységben résztvev ket, hogy a választási kampány során a jóhiszem  és
rendeltetésszer  joggyakorlás alapelvét is tiszteletben tartva kötelesek eljárni.

A Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
elrendeli jelen határozatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Várnegyed cím
lapjának következ  számában, továbbá a www.budavar.hu internetes oldalon történ
közzétételét.

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

B. N. 2010. 02. 17.-i keltezés  és az OEVK Választási Irodához 2010. 02. 18-án benyújtott
kifogásában sérelmezte a 1011 Budapest, Hunyadi János út 4. szám el tti villanyoszlopra
rögzített, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetséget negatív színben feltüntet  tartalmú, a
Magyar Szocialista párttal cinkos együttm ködést sugalló három majommal illusztrált
plakátot. Kifogásában el adta, hogy a szöveg véleménye szerint egyértelm en arra szolgál,

http://www.budavar.hu/
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hogy az emberek bizalmát megrendítse, és azt sugallja, hogy a Fidesz Magyar Polgári
Szövetségnek félni valója vagy titkolni valója volna, és ennek érdekében a Magyar Szocialista
párttal összefogott egy parlamenti szavazás alkalmával. Ez a kifogást benyújtó választópolgár
véleménye szerint egy ténynek hamis színben való feltüntetése és szándékos
félremagyarázása. Mindezekre tekintettel kérte választási bizottságot, hogy kifogásának
helyet adjon és állapítsa meg a jogszabálysértés tényét.

A választópolgár kifogásában utalást tett arra nézve, hogy - bár a plakáton semmiféle aláírás
nem található és a plakátot egyik politikai szervezet sem vállalta magára - az egy politikai párt
által kiadott újság konkrét cikkével azonos témát taglal.

A választópolgár kifogásához bizonyítékul csatolta az általa a kifogásolt plakátról készített
fotóit valamint a nevezett újság egy példányát.

A Választási Bizottság 2010. február 18.-i ülésén személyesen is meghallgatta a kifogás
el terjeszt jét. B.  N. a kifogását fenntartotta, és kiegészítésként még elmondta, hogy  a
Batthyányi téren is látott azonos tartalmú és megjelenés  plakátot.

A Választási Eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 3. § (d) bekezdésében
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 kifogásban sérelmezett plakát kihelyezésével kapcsolatban
fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy döntésével nem önmagában a negatív kampány
jelleget tekinti jogsért nek, ugyanakkor mindenképpen elejét kívánja venni annak, hogy
a kifogásolt plakáthoz hasonló tartalmú, a választásokban résztvev  politikai
szervezetekkel szembeni, beazonosíthatatlan, név nélküli, a választópolgárokban -
konkrétumok megjelölése nélkül -, alattomos módon negatív érzetet kelt  plakátok,
szórólapok terjedjenek el. Az ilyen típusú magatartás a Bizottság álláspontja szerint
sérti a jóhiszem  és rendeltetésszer  joggyakorlás alapelvét.

Figyelemmel arra, hogy a plakát kiadását illetve elhelyezését egyik szervezetnek sem lehet
egyértelm en és kifejezetten tulajdonítani, ezért a Választási Bizottságnak nem állt módjában
konkrét szervezetet a jogszabálysértést l eltiltani.

Ezen túlmen en a Bizottság észrevételezi, hogy az ilyen beazonosíthatatlan plakátok
eltávolítására a választások lebonyolítását követ en egyetlen szervezetet sem lehet kötelezni.

Fentiekre tekintettel a Választási Bizottság egyhangú határozatával 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
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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. február 18.
...................................

Buday Miklós
OEVB elnök


