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Budapest 13. szrimu Orszriggyiil6si Egydni Vritasa6kertileti V6lasztrisi Bizottsfg (a
tov6bbiakban: V6lasztisi Bizottsrig) a v6laszt6si eljrirrisr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny
(tov6bbiakban: Ye.) 297. $ (1) bekezdds b) pontjriban megiillapitott hatrisk6r6ben eljiwaY. Z.
T. magrlnszem6ly (tov6bbiakban: Beadvdnyoz6) riltal benyrijtott ,,kifog6s plakritrongiiliis miatt"
tdrgyt kifogris6t

elutasitja.

A halirozat ellen - jogszabiilysdrt6sre hivatkozrissal - az iigyben 6rintett termdszetes 6s jogi
szemdly, jogi szem6lyis6g ndlkiili szeryezel fellebbez6st nytjthat be szem6lyesen, levdlben,
telefaxon vagy elektronikus lev6lben a Viilasztdsi Bizottsrign6l (1 163 Budapest, Havashalom u.
43.; telefax: 404-4298; hvi@bp16.hu) rigy, hogy az legk6s6bb a hatirozat meghozatal6t6l
sz6mitott 3. (harmadik) napon, azazlegklsi5bb 2022. mrircius 21. napjrin 16 6riigmegdrkezzen,
mely hatdrid5 jogveszt<i. A fellebbezds kdztehervisel6si kdtelezetts6g alii nem es6 eljiir6s,
elbir6ldsiira a Nemzeti Vrilaszt6si Bizotts6g jogosult.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a k6relem Ye. 223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjrit, a
fellebbez6s benyrijt6j6nak nevdt, lakcimdt (sz6khelydt) ds - ha a lakcimdt6l (szdkhelydt6l) eltdr

postai 6rtesit6si cim6t, a benyujt6janak szem6lyi azonosit6j6t. illetve ha a kiilftildtjn 616,

magyarorszrigi lakcimmel nem rendelkez6 vrilaszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi
azonosit6val, a szem6lyazonossdgdt igazol6 igazolv6nyrinak tipusrit 6s szrimrit, vagy jelcil6
szervezet vagy m6s szeryezet eset6ben a bir6srigi nyilviintartiisba-v6teli sziimdt. A fellebbez6s
tartalmazhatja benyijt6jAnak tel efaxszAmdt, vagy elektronikus lev6lcimdt, illet6leg kdzbesitdsi
megbizottjrinak nev6t 6s telefaxszrimrit vagy elektronikus levdlcim6t. A fellebbez6sben tij
t6nyek 6s bizonyitdkok is felhozhat6k.

IndokoL{s

Beadviinyoz6 2022. mirciw 16. napjan 16 6ra 03 perckor e-mail ttjrin kifogrist nyrijtott be
plakitrongdl6s miatt, a Budapest 13. sz6mri Orszriggyiil6si Egy6ni V6laszt6keriileti Vrilasz6si
Irodfual.

A V6lasztrisi Bizotts6g a fenti jogszabiilyhely alapj6n megtekintette a rendelkez6sre bocsiljtott
f6nyk6pfelv6teleket.

El6addsa szei,nt az elmrilt napokban szembesiilt azzal, hogy a kihelyezett plak6tok kdziil
k6riilbeliil egy tucat darabot rongiiltak meg ismeretlenek a viilaszt6kertilet teriilet6n a Mrity6s
kir6ly utca, Cs<imdri 6s R6kosi tt k6zdtti szakasz6n. A rongal6s leggyakoribb form6ja a

plak6tok let6p6se, sz6tszakitdsa, ftildre dobrisa.
Bizonyit6kk6nt csatolt 3 db 6ltala kdszitett f6nyk6pfelv6telt a rongilliis eredmdny6r6l.
Alklspontja szerint az ismeretlen elk6vet6 megs6rtette a Ve. 2. $ (1) bekezdds a) pontja szerinti

viilaszt6s tisztasigrira, c) pontjSban foglalt es6lyegyenl6s6g a jeldltek 6s a jeltil6 szervezetek

kdzdtt 6s e) pontia szerinti j6hiszemi.i 6s rendeltet6sszeni joggyakorlds alapelv6t.

A Vrilasztdsi Bizotts6g a Ve. 218. $ (1) bekezddse alapjan a kifog6sr6l a rendelkez6sre 6116

adatok alapjrin ddnt.



A f6nykdpeken egymdssal szembeforditott plakatok t6that6ak. A V6laszt6si Bizotts6g
dllispontja szerint minden k6ts6get kizrir6 m6don m6g az sem 6llapithat6 meg, hogy a
f6nyk6pfelvdtelen szerepl6 plakritok a kifog6st t6v6 plak6dai. Arra vonatkoz6an, hogy a
plak6tok mikdnt 6s hogyan keriiltek oda - beadvdnyoz6 felt6telez6sen kiviil - semmilyen miis
bizonyitdk - p6ldrlul az esetleges jogellenes cselekm6nlt liit6 tanf nyilatkozata - nem ell
rendelkez6sre.
A f6nykdpekbol egydrtelmr.ien nem rillapithat6 meg, hogy a felv6telek a plak6tok felhelyezdse
ekitt vagy azok eltrlvolitrlsa utiin k6sztiltek. A fdnyk6pfelvdteleken a Beadviinyoz6 6ltal emlitett
"plak6t letdpds, sz6tszakitiis" nyomai nem lethat6ak.

A fentiek alapjrin a Viilasztdsi Bizottseg ajogellenes cselekm6nlt nem letta bizonyitottnak, igy
a rendelkez6 16szben foglaltak szerint d6ntdtt.

A V6lasaisi Bizottsiig hat6skdr6t a Ye. 29'7. $ (1) bekezdds b) pontja 6llapitja meg. A
V6lasztrisi Bizottsdg hatiirozata a Ve. 2. g ( 1) bekezdds6ben, 14. g ( 1) bekezd6s6ben, 43. g-riban,

44. $-6ban, 48. $-5ban, 49. $ (2) bekezdds6ben, 212. g-6ban, 214. g (1) bekezdds6ben, 218. g
(1) bekezdds6ben, 220. g-6ban foglaltakon alapul.
A jogorvoslati lehetos6gr6l szolo tit:5koztatiLs aYe. 221. $-iu:l,223-225. g-ain, valamint a 297.

$ (3) bekezd6s b) pontj6ban foglaltakon alapul. A fellebbezds kdztehervisel6si kdtelezetts6g
al6li mentess6g6t az illetdkekr6l sz6l6 1990.6vi XCIII. tdrv6ny 2. mell6klete XIII. pontjrinak
8. alpontja biaositja.

Kisebbs6gi v6lem6ny: -

Budapest, 2022. m6rcius 18.
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