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59l2otS. (lV.8.} oEVB határozat
B,A,z,

Egyéni Választókerület Választási Bizottsága Vaszily
szám alatti lakos kifogásának tárgyában meghozta az

lstván
alábbi

határozatot:
B.A.Z. Megye 03. számú OrszággyűIési Etyéni Választókerület Választási Bizottsága (a

továbbiakban:oEVB)Vaszilytstvánszámalatti!akosnaka

választási eljárásró| szólő 2OI3. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a) és e) alpontjaiban
fogla It a !apelvek megsértésetá rgyá ba n benyújtott kifogását el utasítja.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett
fellebbezést nyújthat be B.A.Z. Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottságánál (a továbbiakban: OEVB), A fellebbezést személyesen, levélben (3600
Ózd, Városháztér 1.), telefaxon (+36-48-574-tO4) vagy elektronikus levélben (ozd@ozd.hu)
kell benyújtani Úgy, hogy az legkésőbb 2OL8, április tl-én 16.00 óráig megérkezzen. A
fellebbezésre nyitva álló határidő jogvesztő , az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

-

:

a kérelem választási eljárásról szóló 20L3, évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

a

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és

a

kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve

(székhelyétől) eltér -.postai értesítésicímét,

ha a

lakcímétől

ha külföldön

élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazolő okiratának típusát és számát, vagy
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásába-vétel
. számát.

A

fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét,illetve kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus

levélcímét.
Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes"

lndokolás:
Vaszily lstván kifogást előterjesztő által előadottak nem merítik ki

a Ve. 2. §

(1)

bekezdésének a) alpontjában rögzített, a választás tisztaságának és az e) alpontja szerinti
a la pelvei n ek m egsértését.
A kifogást előterjesztő beadványában előadta, hogy a mai napon (2018.04.08,'t L4,45 perckor
észlelte, hogy a Bódvaszilasi 1. sz. szavazókör bejáratától megközelítőleg 10 m-en belül
parkoló Citroen gyártmányú személygépkocsi hátsó ülésénkb, 4-5 db kiterített, A/3 méretű
Jobbik pártot népszerűsítő plakátot helyeztek el. A plakátokat az autóban a járdán elhaladó
emberek számára jól látható helyen hagyták. A személygépkocsia Bódvaszilasi
szavazókörben Jobbik színekben delegált Jászka János tulajdona.

jóh iszem ű és ren deltetésszerű joggya korlás

Az érintett plakátok a magántulajdonban lévő autóban voltak elhelyezve, ennél fogva mint
plakát nem funkcionáltak. Tehát az érintett plakátok nem kampányeszközként kerültek
elhelyezésre közterületre, hanem valamely személy magántulajdonát képező gépjárműben
voltak és az abba való betekintésre való lehetőség semmiképpen nem minősül kampány
cselekménynek. A plakátok nem az autón kívül, mindenki által jól látható helyen voltak
felragasztva, hanem annak belsejében, elzárva. Az éppen arra járő egyén saját döntésén
múlik, hogy egy más tulajdonát képező zárt gépjárműbe betekint vagy sem.
Az OEVB megvizsgálta a mellékelt fotókat, és megállapította, hogy azok nem alkalmasak a
tényállás bizonyítására.
Az OEVB álláspontja, hogy a hivatkozott alapelvek nem sérültek.
Fentiek alapján az OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, a Ve. 43, §-án, a 143. §-a, 214. § (1)
bekezdésén, 2L8. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 22L. § ll't
bekezdésén,223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, valamint a 297. § (1)
bekezdés b) pontján alapul. A határidő számítására a Ve. 10. §-ában foglalt rendelkezések
vonatkoznak.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XClll. törvény 33.
(2) bekezdés 1. pontján alapul.
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