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41l2014. (lV.06.) OEVB számú Határozat

éni választókerület választási

magánszemély és Nyakó lstván
lölt (a továbbiakban: kifogástevők) 2014.
április 6-án benyújtott kifogás tárgyában az alábbi

hozta:

határozatot

A

B.A.Z. Megye 03, számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási
Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) a kifogásnak helyt ad, ajogsértéstmegállapítja
azzal, hogy a bejelentés alapján a jogsértők személye nem állapítható meg, ílletve
nincs szükség eltiltásra, mivel a hivatkozott helyszinen lévő jogsértő személyek
részben önként, részben felszólításra a jogsértő tevékenységgel felhagytak, és a
helyszínt elhagyták.

A

határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási
Bizottsághoz (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím:1397 Budapest Pf:547)
címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelöló szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet fellebbezéssel élhet.

A fellebbezést a B,A.Z, Megye 03, számú Országgyúlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben
(3600 Ózd, Városház tér 1.), telefaxon (+36-48-574-104), elektronikus levélben
(ozd@ozd hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb2014. április 9-én 16,00 óráig
megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó
napján 16.00 órakor jár le.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

- a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 223, § (3) bekezdése szerinti - alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét)és - ha a lakcímétől
(székhelyétől eltér - postai értesítésicímét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külfoldön élő,

magyarországi lakcímmel nem rendelkezö választópolgár nem rendelkezik
'személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát
és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásába-vétel számát.
A fellebbezés tartalmazhatla továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét,illetve kézbesítésimegbízottlának nevét és telefaxszámát
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vagy elektronikus levélcímét.A fellebbezésnek új tények és bizonyítékokis

felhozhatók.
Az ellárás tárgyánál fogva illetékmentes.

lndokoIás
A Ve. 217. § ('l) bekezdése alapján a választási bizottság együttesen vizsgálat és
elbírálás végett elrendelheti azoknak az előtte folyamatban levő ügyeknek az
egyesítését,amelyeknek tárgya egymással összefügg.

Kifogástevők2014, április 6-án kifogást nyújtottak be az OEVB-hez ugyan abban az
ügyben, mely szerint Ózdon, a Mekcsey úti szavazókörben 150 m-es körzeten belül
narancssárga dzsekibe öltözött feltételezhetően fideszes aktivisták kampány
tevékenységetfolytatnak. Ennek bizonyítékául fényképfelvételt mutattak be az
OEVB-nek.

Az OEVB tanúkénthallgatta meg Egyed Zsoltot, Csalavári Józsefet és Kovács

Zoltánt, akik elmondták, hogy elsősorban a szavazást követően a szavazőhelyiséget
elhagyó személyeknek csomagot osztogattak és közölték a fényképfelvételen
szereplő gépjármű forgalmi rendszámát,

Nyakó lstván kéréséreaz OEVB tanúkéntmeghallgatta Horváth Gábort, aki
elmondta, hogy reggel, kb 6,30 perctől kb. 6 fó megjelent a Mekcsey úti
szavazőkörben, akik az udvaron, a bejárati kapu előtt, a kapuban embereket
leszólítanak, beszélgetnek, mutogatnak. Azí nem tudhatja, hogy mit mutogatnak.

Volt, akit az ajtóig bekisértek, volt akit útba igazítottak.

A tanú meghallgatását követóen az OEVB három tagja kiszállt az Ózd, Mekcsey úti
szavazókörbe. ott két fóvel találkoztak, akik már indulni szándékoztak.
Figyelmeztették őket, hogy jogsértő tevékenységgel hagyjanak fel, 150 m-en belül
kampánytevékenységet ne folytassanak. A felszólítást követően az említett két
személy a helyszínt elhagyta.

A tanúk meghallgatása, a fényképfelvételekmegtekintése, valamint a helyszínelés
alapján az OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A

határozat a 43.§-án, 208. §-án, 214. §-án, 217 § (1) bekezdésén, 218 § (1)
bekezdés és (2) bekezdés a) pontján alapul.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, valamint a223-224. §-ain, és a
297, § (2) bekezdés b) pontján alapul, a jogvesztő határidő számítására a Ve, 10.§ában foglalt rendelkezések vonatkoznak,
Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XClll. törvény 33.§ (2) bekezdés
1. pontján alapul.

Ózd,2014. április
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