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HajdÚ-Bihar Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: +36 52 557 300, +3670 489 4633
E-mail : hvi @haj duszob.hu

2012022. (IV.03.) OEVB határozat
kifogások elbírálásáról

A HajdÚ-Bihar megyei 5. számú Országgyílési Egyéni Választókerületi Választási Bizotts áe @
továbbiakban: OEVB) - a választási eljárásról szóló 20t3. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ye.) 297. § (1) bekezdésének b) pontjában biztosított hatáskörében eljáwa, a Ve. 217. § (1)
bekezdés e alap j án az alábbiak r ől hatfu o z:

által benyújtott kifogásokat együttes vizsgálat és elbírálás végett egyesíti.

Az OEVB a kifogásoknak helyt ad.

f_ OPYP megállapítja, hogy a kifogásokban foglalt cselekmény sérti a Ve. 2. § (1)
bekezdésének a) és e) pontjában és a Ye, t44. § (4) bekezdésének b) pontjában foglaltakai. 
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Az OEVB a jogsértőket eltiltja a további jogszabálysértéstől, illetve a jelenlegi jogszabálysértő
állaPot megszÜntetóse érdekében felhívja a jogsértőket, hogy haladéktalanul távolítsák el
azokat,

Abatározat ellen az Ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
a Nemzeti Választási Bizottsághoz cimzett, de a Hajdú_Bihar Mégyei 05.-számú országgyúlési
EgYéni Választókerületi Választási Bizottságnál (200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) előterjósztett
fellebbezést nyujthat be.

Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a váIasztási bizottság mérlegelési jogkörben
hozott határozataellenszemélyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélbeníehet rcnllru3tani.
A fellebbezésben út tények és bizonltékok is felhozhatók_

A Íellebbezést Így kell benyujtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalátőI
számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott hatrározatothoző választásibizo{tsághoz.

A fellebbezésnek tntalmaznia kell a kérelem Ye. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem
benYujtojrának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétorl eitei _ postai
értesítési címét, valamint a kérelem benyujtójának személyi azonosítóját, illetve ha a kiilfiildö; élő,
magYaíországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személYazonosságát igaz9!ő igazolványának típusat és számát, vagy jelöl ő szewezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvantartásba-vételi számát. Á ie[ebbezés tata|iőzhatja
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benyujtójának telefaxszémát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét
és telefaxsz ámétt v agy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésre fuányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A
választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével,
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljarás közteherfizetési kötelezettség alá nem eső eljárás.

Indokolás

1. , mint központi névjegyzékben szereplő választópolgár 2022.04.02-án 14:53 órakor -
elektronikus úton eljuttatva - kifogást nyrijtott be ismeretlen személy(ek) ellen, aYe.2. § (1) bek. a),

c), e) pontjainak megsértésére hivatkozással. A kifogáshoz 4 db fenyképfelvétel került becsatolásra.

2. , mint központi névjegyzékben szereplő választópolgár 2022.04.02-án 15:08 órakor
_ elektronikus úton eljuttatva - kifogást nyújtott be ismeretlen személy(ek) ellen, aYe.2. § (1) bek.

a), c), e) pontjainak megsértésére hivatkozással. A kifogáshoz 3 db fenyképfelvétel került
becsatolásra.

, mint központi névjegyzékben szereplő választópolgár 2022.04.02-án 15:11

órakor - elektronikus úton eljuttatva - kifogást nyújtott be ismeretlen személy(ek) ellen, a Ve. 2. §

(1) bek. a), c), e) pontjainak megsértésére hivatkozással.

4.,mintközpontinévjegyzékbenszereplőválasztópolgár2022.04.02-án15:14órakor
- elektronikus úton eljuttatva - kifogást nyujtott be ismeretlen személy(ek) ellen, aYe.2. § (l) bek.

a), c), e) pontjainak megsértésére hivatkozással. A kifogáshoz 3 db fenyképfelvétel keriilt
becsatolásra.

5. , mint központi névjegyzékben szereplő választópolgálr 2022.04.02,án |5:2l
órakor _ elektronikus úton eljuttatva - kifogást nyújtott be ismeretlen szernély(ek) ellen, a Ve. 2. §

(1) bek. a), c), e) pontjainak megsértésére hivatkozással. A kifogáshoz 5 db fényképfelvétel keriilt
becsatolásra.

6. , mint központi névjegpékben szereplő választópolgár 2022.04.02-án 16:53 órakor -
elektronikus úton eljuttatva - kifogást nyrijtott be ismeretlen személy(ek) ellen, aYe.2. § (1) bek. a),

c), e) pontjainak megsértésére hivatkozással. A kifogáshoz 9 db fényképfelvétel került becsatolásra.

7 . , mint központi névjegyzél<ben szereplő választópolgár 2022.04.02-ál,17:48 Órakor -
elektronikus úton eljuttatva - kifogást nyírjtott be ismeretlen személy(ek) ellen, aYe.2. § (1) bek. a),

c), e) pontjainak megsértésére hivatkozással. A kifogáshoz 6 db fenyképfelvétel keriilt becsatolásra.

8. , mint központi névjegyzékben szereplő választópolgár 2022.04.02-án 2l:42
órakor - elektronikus úton eljuttatva - kifogást nytijtott be ismeretlen személy(ek) ellen, a Ve. 2. §
(1) bek. a), c), e) pontjainak megsértésére hivatkozással. A kifogáshoz 25 db fényképfelvétel került
becsatolásra.

Fent megjelölt választópolgárok beadványaikban előadták, hogy ,,Hajúiszoboszlón az Egységben
Magyarországért pártszövetséget ábrázoló jelvényt, illetve kabátot viselő személyek az Egltségben

Maglarországért helyi jelöltje, Kiss László nevét és a megválasztására buzdító X-etfestettékfel tabb

forgalmas közterületi útburkolatra, amely a választópolgárokat joggyakorlósukban befolyásolhatja.
Álláspontiuk szerint a cselehnény köztisztasógi szabálysértésnek is minősül."

2



Fent megjelölt választópolgárok beadványaikban kérték, hogy az OEVB állapítsa meg a Ve. eljárási
alaPelveinek és tételes rendelkezéseinek megsértését, valamint tiltsa el alogellenes magatartást
tanúsító személyt a további jogsértéstől.

Az OEVB együtes vizsgálat és elbírálás végett jegyzőkönyvbe foglalt döntésével elrendelte a fent
megjelÖlt, előtte folyamatban levő ügyeknek az egyesítését, mert megállapította, hogy azok tfugya
egymással összefiigg.

A rendelkezésre bocsátott bizonltékok alapjánaz OEVB megállapította, hogy a kifogásokban foglalt
tények fennállnak. Az OEVB megállapította, hogy a járdára festett feliratok a Ve. 144. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint plakátnak minősülnek. Ugyanezen § (4) bekezdése alapján plaláiot
elhelYezni (...) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon, u uugyoni..r.tOi .1og
gYakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet. Tekintette! aia, hogy ilren engedélyt a
plakátok elhelyezésére senki nem kért, megállapítható az,hogy a kifogásoktat?rintótt csetJtmeny-
hozzáqárulás hiányában - jogellenes. A jogellenesség megvalósítja a V". 143. § (1) bekezdeseneÉb;
pontjában foglalt tilalom sérelmét.

Jelen cselekménY jogellenessége folytán alkalmas ara, hogy aválasztás tisztaságátmegsértse, ezzel
aYe. 2. § (1) bekezdésének a) pontjában rögzitett választási alapelvbe ütközik.

Tekintettel arra, hogy a jogellenesség kizarja a jóhiszemű és rendeltetésszeni joggyakorlást, az 9EVB
egYetértett akifogást tevők érvelésével, amely szerint a jogellenes tevékenység-összeegyeztethetetlen
aYe.2. § (1) bekezdésének e) pontjában figzltett alapelwel is.

Az OEVB a fentiek alapjén eltiltotta a jogsértőket a további jogsértéstől, amely magában foglalja a
jelenlegi jogsértő állapot megszüntetését is, ezért kötel ezte az OEVB a jogsértőket a piakátot
eltávolitására.

Tekintettel arra, hogy a jogszabálysértő személy(ek) kiléte a rendelkezésre álló adatok alapjrán nem
állapítható meg, ezért az oEvB eltekintett a bírság kiszabásától.

A Ve. irányadó rendelkezéset az alábbiak:

2. § (1) A választási eljárás szabáIyainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő
alapelveket:
a) a v álasztás tisztaságának megóvása,
e) jóhiszemű és rendeltetésszeni j oggyakorlás,

43, § (1) A választási bizottság a rendelkezésére átlő bizonltékok alapján tisztázza a
döntéshozat alhoz szükséges tényállást.
(2) 

^ 
választási bizottság eljarásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a

ténYállás tiszténásának megkönnfltésére. Bizonlték különösen: a nyilatkozat, az irit, az írásbeli
tanúvallomás és a tátgybizonfiték.
(4) A választásibizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket
nem kell bizonfltani.
(5) A választásibizottság a bizonltékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezenalapuló
me ggy őző dése szerint áIlapítj a meg a tényál l ást.

llr. S (1) Nem folytatható kampránytevékenység a szavazásnapjan

| .V s7ayazóhelyiséget magában fogtaló épüietnek u ,rurűőhelyiség megközelítését szolgáló
bejfuatátő| számított 150 méteres távolságon úelül közterületen,



(2) A szavazás napját megelőzően jogszenien elhelyezett plakát nem valósítja meg az (|) bekezdés
b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét.

144. § (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, íelirat, szórólap, vetített kópo

embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
(3) Plakát a kampanyidőszakban - a ()-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás
nélkiil elhelyezhető.
(4) Plakátot elhelyezni
a) magánbalajdonban álló dolgon kízárő|aga tulajdonos vagy a bérlő,
b) átlami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának
előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.
(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és

károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, al<i elhelyezte vagy akinek érdekében
elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles e]ltávolítani, vagy enrrek elmaradása esetén

az eltávo|itás költségét viselni.

20S. § Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a vá|asztás és a választási eljarás

alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szeívezet, továbbá az ügyben érintett

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szemezet rryrijthat be.

209. § (1) A kifogást úgy kell benyrijtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés

elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskönel és

illetékességgel rendelk ező választási bizottsá úroz.
(2) Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának

teljes időtartama alatt be lehet nyujtani. A jogorvoslati határidő kezdete neín a sérelmezett

tevékenysé gkezdő időpontja, hanem az azlto|ső időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.

212. § (l) A kifogást írásban - személyesen, levélben, teleíbxon vagy elektronikus levélben eljuttatva

- lehet benyújtani.
(2) A kifogásnak tartalmazniakell
a) a j ogszabálysértés megj elölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyujtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér -
postai értesítési címét,
-a; 

a Hfogas benyujtójanak személyi azonosítóját, illetve ha a kiilfiildön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendetkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát

igazo\őhatósági igazolványának típusát és számát,vagyjelölő szervezetvagy más szervezetesetében

a bírósági nyilvantartásba-vételi szárnát.
(3) A kifogás lrrrtalmazhatja benyujtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét.

214. § (1) A választásibizottság a beny(rjtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétő|- áttétel esetén az

elbirá|ásárajogosult választási bizottsághoztőrlénő beérkezésétől - számított harmadik napon dÖnt.

217. § (1) A válas ztásibizottság egyiittes vizsgálat és elbí,rálás végett elrendelheti azoknak az e|Őtte

folyamatban levő ügyeknek az egyesítését, amelyeknek tátrgya egymással összefiigg.

218. § (1) A választásibízottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

(2) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad
a) megállap ítja a jogszabálysértés tényét,

b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstöl,
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c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintettrészétmegsemmisíti és megismételteti,
d) a választási kampány szabályainak megsértése, illetve a 1,24 § (2) bekezdésében és a 155. §_ban
foglalt kötelezettség megszegése esetén bírságot is kiszabhat.

297. § (l) Az országgyűlési egyéni választókerületiválasztási bizottság dönt
b) minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik.

A fentiek alapján az OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint hatfuozott.

Ahatározata Ve. fent megjelölt rendelkezésein alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyrrjtásának helyéről és hataridejéről, valamint a jogorvoslat
benyujtásának feltételeiről való tájékoztatás a Vé. 10. § (1)-(3) bekezdéseín,22!. § (1) bekezdésén,
223. § (1)-(3) bekezdésein,224. § (1)-(4) bekezdésein,225-án és 297. § (1) bekez<lés b) és a 297. §
(3) bekezdés b) pontján alapul. A választássaln valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből
folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos - közteherfizetési
kÖtelezettségalá nem eső - eljárásról szóló tájékóztatás az illetékről szóló 1990. évi XCm. törvény
2. mellékletének XIII.8. pontján alapul.

Hajclúszobrr sz|ő, 2022. április 3.

választókerületi választási
Hajdú-Bihar Megyei 5. dzámú
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