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85/2014. (IV. 06.) határozata  

 

 

A Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

(továbbiakban: OEVB) 2014. április 6-án érkezett, S. L. kifogása tárgyában a bizottság 

meghozta az alábbi 

 

határozatot 

 

A Budapest 08. OEVB úgy dönt, hogy jogszabálysértés tényét nem állapítja meg, mert a 

kifogásban írt cselekmény nem ütközik a Ve. 143 §-ba foglalt tiltó rendelkezésbe.  

 

 

 

A határozat ellen a meghozataltól számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz 

címzett, de a Budapest Főváros XIV. Kerület 08. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottsághoz benyújtott (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) 

fellebbezéssel lehet élni.  

 

A határozat ellen 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, de az OEVB országgyűlési egyéni választókerületi 

választási bizottságnál előterjesztett fellebbezést nyújthat be. 

Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési 

jogkörben hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben 

lehet benyújtani. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem a 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 

Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint 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 fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az 

eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.  

 

 

 

Indokolás  

 

S. L. 2014. 04.06-án 18:50-kor kifogást terjesztett elő az OEVB elé. Álláspontja szerint a 

Lengyel u 33-35. számú ház előtt postaládába dobált szórólapokat talált. Előadta továbbá, 

hogy a Ve. 143.§-ba ütközik, hogy 150 méteren belül, a szavazókörben történt mindez.  

 



Megállapítást nyert, hogy a kifogásban foglalt cselekmény nem ütközik a Ve. 143 §-ba 

 

A fenti Ve. rendelkezést erősíti meg a Fővárosi Választási Iroda FPH071/15-154/2014 

iktatószámú tájékoztatása is „ ha a szavazóhelyiséget magába foglaló épület bejáratától 

számított 150 méteren belül, közterületen és a szavazás napján kerülnek elhelyezésre 

választási plakátok, akkor ezen helyzet kivizsgálása és a jogsértés megállapítása – benyújtott 

kifogás alapján – az OEVB hatásköre, amelynek döntése ellen jogorvoslatnak is helye van. 

Ezt a hatáskört sem az SZSZB-k, sem a HVI-k, sem az OEVI-k nem vonhatják el az OEVB-

től. A választási plakátok, hirdető-berendezések eltávolítására a választási szerveknek – a 

Ve. rendelkezéseiből következően – nincs sem joguk, sem kötelességük.” 

 

 

 

Fentiek alapján a bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.  

 

 

Az OEVB határozata a választási eljárásról szóló a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, a 214.§ 

(1) bekezdésén, Ve. 220. §-án 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)-

(4) bekezdésein, 297. § (2) bekezdés b) pontján alapul.  

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § 

(2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

 

 

 

Budapest, 2014. április 6. 
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