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Iktatószám: Tárgy: kifogás elutasítása

66/2018. (III. 29.) OEVB határozat

Kifogás elutasításáról

A Békés Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) Rácz Attila

szám alatti lakos választópolgár által benyújtott kifogás tár’ában meghozta a
következő

határozatot:

A Bizottság a kifogást elutasítja.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,jelölt, jelölő szervezet.
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet —

jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata
ellen— fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, Levélben (cím: 5630 Békés, Pető5
u. 2.), telefaxon (faxszám: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail cím:
varoshazaLbekesvaros.hu) kell előterjeszteni Úgy. hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig. azaz legkésőbb 2018. április l-én 16.00
óráig megérkezzen. A határidő j ogvesztő hatályú.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra

hivatkozást,
b) a kérelem benyújtójának nevét. lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)

eltér - postai értesitési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő,

magyarországi lakeímmel 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 továbbá a benyújtójának telefaxszámát Vagy elektronikus
levélcímét. illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét. A fellebbezésben Új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi
illetékmentes.

Indokol ás

Ráez Attila szám alatti lakos választópolgár 2018. év
március hó 29. napján 11 óra 55 perckor elektronikus levélben kifogást nyújtott be
plakátelhelyezéssel kapcsolatban. Kifogásában előadta. hogy „A választási kampány utolsó
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szakaszábati ere több plakát kerül kihelyezésre Békés városbaiz és ci környező településeken.
Az NKAÍ Áramszolgáltató Zrt. ás űz NKM Aranzhálózati Kfi. f’ltételeklwl ugyan, de ho:zcUándt
választási hirdetések kihelyezésére.
Samu ‘Jámás (iergő Johhikos Jelölt plakátjai a esatolt fényképek alapjáti Békésen
1, Katolikus templom mögötti parkoló kijárata. Dübögővel szemben,
2, Széchenyi Liget k/árata, a Spártai s:emhen
3. Kuss zuh utca a körto,xalom zuáni g)alogá;kelő, Kormánvablak elutti
4, Kossuth Úr 1. híd/Ja Írt itik előtt
5. Széchenyi Tét: Katolikus íenzplom előtti gyalogátkelő OTE irányába;;
6. Hőző u— Rákóezi Út kereszteződése
7, Széchenyi Tér OTP—;ől ci Főtéri ABC gyalogátkelőnél

— közlekedési táblák tartószerkezetén — melyek ci táblák részei — kerültek elhelyezésre.A
közlekedési táblákon vagy azok tartószerkezetén való plakátelhelvezés többszörösen Is jogsértő
tekintettel arra. hogy egyrészről ci választási eljárásról szóló 2013. évi XflTJ. törvény - ci

továbbiakban Ve, — 2. (l) hekezdéséiwk e) pontjába ci Jóhis:emu ás renclehetésszerű
joggi’akorlásba ütközik, mivel a KRESZ szabályait sérti, tekintettel arra, hogy közlekedési
táblákra és tartozékaira semminemű hirdetmény ín’ plakátok elhelyezésére lehetővég ni/les.

mivel ci: tilos. Nem beszélve arról, hogy a plakátok elvonják ci táblákról a figyelmet, zaimják ci
kilátást ás ci közlekedés biztonságát is sértik. Kérem a flsztelr Bizottsága J’. 218. (2) bekezdés
ci) pontja szerint állapítsa meg ci jogsárrés tényét és ugyanezen jogszahálvhelv b) pontjában
fbglaltak szerint a Scan,, lbtnú’c (ici gőt ‚Johbikos jelöltet és űz Őt jelölő .IOBBÍK
Magva;országért Mozgalmat tiltsa cl ci további jogsériéstől és ezen bekezdésekre /1gj’elenunel
kötelezze ci jogsértőt arra, hogy’ közlekedési táblákra elhelyezett plakátokat haladéktalanul
távolítsa cl.

A kifogást benvújtó választópolgár a KRESZ szabályainak megsértésére, és a Ve. 2. (1)
bekezdésének e) pontja szerinti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggvakorlás alapelvének
megsértésére alapozta a jogorvoslati kérelmét. Bizonyítékként kifogásához
fényképfelvételeket csatolt.

A Bizottsága kifogást megvizsgálta és az alábbi tényállást állapította meg.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. *-a
kimondja, hogy kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási
eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a
központi névjegyzékben szereplő választópolgár. jelött. jelölő szervezet. továbbá az ügyben
érintett természetes és jogi személy, Jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A Ve. 212. * (1) bekezdése értelmében a kifogást írásban - személyesen, levélben. telefaxon
vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.

A Ve. 209. (l)-(2) bekezdéseinek rendelkezései szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy
az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysénés elkövetésétől számított harmadik napon
megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási
bizottsághoz. Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett
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tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő
kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont. amikor
a sérelmezett állapot még fennáll.

A kötelező tartalmi elemeket a Ve. 212. (2) bekezdése határozza meg az alábbiak szerint:
A kifogásnak tartalmaznia kell

a) ajogszabálvsértés megjelölését,
b) ajogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesitési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külf51dön 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 Ve. 214. * (»bekezdése értelmében a választási bizottsága benyújtott kifogásról legkésőbb
a beérkezésétől - áttétel esetén az elbirálására jogosult választási bizottsághoz történő
beérkezésétől - számított harmadik napon dönt.

A kifogást megvizsgálva a Bizottság tényként rögzítette, hogy az tartalmazza a Ve. 212. * (2)
bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket.

Az érdemi vizsgálat előtt állást kellett foglalni ugyanakkor abban a kérdésben is, hogy a
sérelmezett tevékenység egy adott cselekménnyel megvalósított egyszeri tevékenvég. vagy
úgynevezett állapotszerü. folyamatosan fennálló tevékenység. Az első esetben elkésettség okán
a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye, míg az utóbbi esetben a kifogást
határidőben benyújtottnak kell tekinteni.

A Bizottság megállapította. hogy a kifogás határidőben benyújtottnak tekintendő.

A kifogás érdemi elbírálása során a Ve. 144. *-át szükséges alkalmazni, amely az alábbiak
szerint rendelkezik:
144. ‘ (1) E alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép,
embléma méreitől ás hoi’dozócinycigtól f?ggetle;züL
(2) A kampányidővzakban a jelölő szervezetek és ci jelöltek engedély ás bejelentés nélkül
készíthetnek plakátot.
(‘3) Plakát ci kampányiclőszakhan — a ‘4,)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel -

korlátozás nélkül elhelyezhető
(4) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag ci tulajdonos. ci bérlő illetőleg — állami
vagy Önkormányzati tzdafdonhan lévő Ingatlan esetén — ci vagyonkezelői /og gyakorló/ának
hozzájárulásával lehet.
(5) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát
elhelyezését ci helyi Önkormányzat, ci jövároshan ci fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi.
környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság
elhelyezésére szolgáló épülcte;i vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
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(6) A választást kcnnpánvt szolgáló Önálló hirdető—berendezés elhelyezésére, yalünzi,zt az
óriásplakátok vonatkozásában a közterület-hasniálatról szóló jogszabálvókat kell alkalmazni.
(7) A plakátot Úgy kell elhelyezni. hogy ci: íze fedje más jelölt vagyjelölő szervezet plakáá’jái. év
károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében
elhelye:ték, ci szavazást kŐvető 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása
esetén az eltávolítás költségét viselni.

Az adatott tényállásra irányadó bírói gyakorlat szerint a választási szervek csak ezeket a
szabályokat vizsgálhatják, más nem választási jogszabályra e körben nem hivatkozhatnak.

Erre mutatott rá a Kúria Kvk.I.37.476/2014/4. és a Kvk.I.37.491/2014/3. számú döntéseiben is,
amelyek alapján az irányadó helyes jogértelmezés az alábbi:

„A Ve. 144. -a helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144.
‘“-ának rendelkezései az irányadóak, A választási szervek az e rendelkezéseknek való
niegfelelést vizsgálhatják, míg a közúti közlekedési szabályok, továbbá a reklámtáblák
elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályokat nem alkalmazhatják, tekintve, hogy a Ve. 144. -
a egy zárt szahályrenclszert alkot, ahogy erre ci kérebnező felülvizsgálati kérehnéhen
hivatkozott.

A Bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a kifogásolt választási
plakátok ténylegesen a megjelölt helyeken találhatók. ám nem állapítható meg ugyanakkor a
Ve. 144. szakaszában foglalt valamely rendelkezés megsértése.

A Ve. 220. *-a értelmében ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

A fenti tényállás alapján a Bizottság a kifogás elutasításáról döntött a rendelkező részben
foglaltak szerint.

A Bizottság hatáskörét a Ve. 297. * (1) bekezdés b) pontja alapozza meg.

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. (1) és (3) bekezdésén, 43. -án, 44.
(1) bekezdésén, 46. -án, ajogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. -án, 223-224. *-án,
valamint 297. (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség pedig az illeÉékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény 33. * (2) bekezdés I. pontján alapul.

Békés, 2018. március 29.

A határozatró] értesülnek:
- Rácz Attila kifogásttevő (rövid úton és postai úton)
- Irattár

Közzétéve:
A városháza hirdetőtábláján (személyes adatok nélkül)
A városháza honlapján (www.bekesvaros.hu, személyes adatok nélkül).

Békés 2. számú OEVB El
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