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HATÁROZAT
Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága a
Magyar Szocialista Párt képviseletében eljáró dr. Tóth János gyömrői elnök által 2014.
március 27-én benyújtott kifogást a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
215. § b) és c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Ezen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 221. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek van helye. A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdése
értelmében a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést a megtámadott határozatot
hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott
határozat meghozatalától számított harmadik napon (16.00 óráig) megérkezzen. A
fellebbezést személyesen (2220 Vecsés, Szent István tér 1.), levélben (2220 Vecsés, Szent
István tér 1.), telefaxon (06-29-352-009) vagy elektronikus levélben (jegyzo@vecses.hu) lehet
előterjeszteni.
INDOKOLÁS
Dr. Tóth János, a Magyar Szocialista Párt Gyömrő Helyi Szervezetének elnöke 2014. március
27-én elektronikus levélben kifogást nyújtott be Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerület Választási Bizottságához (a továbbiakban: OEVB). Kifogásában előadta,
miszerint Gyömrőn az ÖSSZEFOGÁS választási pártszövetség aktivistái által 2014. március
21-én felragasztott plakátokat (kb. 100 darabot) – ismeretlen tettesek – 2014. március 22-én
reggelre letépték illetve megrongálták. Kifogásához fényképeket is mellékelt.
A Ve. 208. §-a úgy rendelkezik, miszerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve
a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás
elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
A Ve. 212. § (2) bekezdése értelmében a kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését;
b) a jogszabálysértés bizonyítékait;
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét;
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját.
A Ve. 214. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a
beérkezésétől számított harmadik napon dönt.
A 215. § úgy rendelkezik, miszerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be;
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b) elkésett;
c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy
d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.
Az OEVB a benyújtott kifogást megvizsgálta és megállapította, hogy az 2014. március 27-én
érkezett be. A kifogásban megjelölt jogszabálysértés a kifogás benyújtója szerint
vélelmezhetően 2014. március 21-ről március 22-re virradó éjjel történt, így a Ve. 209. § (1)
bekezdése alapján a kifogás elkésettnek minősül.
Továbbá az OEVB megállapította, hogy a beadvány nem tartalmazza a Ve. 212. § (2)
bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemek közül a jogszabálysértés pontos
jogszabályhellyel történő megjelölését, valamint a kifogás benyújtójának székhelyét. A
beadványban konkrétan nevesített „szándékos rongálás” a választási eljárásról szóló törvény
és így az OEVB hatáskörén kívül eső tényállás, ezért az érdemi vizsgálat tárgya nem lehet.
A fentiekben részletezett indokok alapján az OEVB a rendelkező részben foglaltaknak
megfelelően határozott.
Jelen határozat a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 212. §-án, 214. § (1) bekezdésén és
215. §-án alapul.

Vecsés, 2014. március 28.

Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna
elnök

Erről értesítést kap:
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Párt, Magyar Liberális Párt
2. dr. Tóth János MSZP Gyömrő Helyi Szervezet elnöke
3. Irattár
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