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A Veszprém megyei

4. sz. oEVKvál?Vási Bizottság aválasztási
eljárásról sz6ló 2013. évi
törvény (a továbbiakban: Ve.) 218_.
S. ta Urt.iaes u; pon6u;6jil. kifogásnak helyt
ad és megifllaPÍtja, hogY ismeretlen személ/megsért
ette.aye.2. § (1) bekezdés e) pontjában

XXXU.

foglaltakat azzal, hogY plakátrongálássi ,ri.g".iorit"tt
uer.,n'elyn}iiu ánítása sérti a

rendeltetésszeni j oggyakorlás ahpelvét.

Ahatározat ellen ameghozatalátill számitott3 napon
belül - jogszabálysértésre hivatkozással
- azigyben érintett természetes és jogi sz emély,jogi .".-eri,iúg
nerűri .". wezetlevélben,
telefaxon vagy elektronikus levébórifey*oÍ;::Í;Áthat
be.
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iá;;,Fő u. 5.,
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telefa,x: 8gl313-g89, e_mail:

ffi-,kellelőterjeszteni'iiy,t'ogyu"ü.e[e.outzőzz.ápiiri'6-án16.00óráig
Indokolás:

H

F' kÖzponti névjegyzékben szereplő váasztópotgar 2022. április
2. napjan
kifogást nYÚjtott oe a_-Bizott agőá, m9r1!.en
rériytep.tt t áotőmenár;" előadta, hogy a
váIasztókerÜletben 2022. márciis si., apritis]..
JJ;p'riil.2. napokon több településen, több
helYszínen, a |eggYakrabban PáPán
y,
\sY*ary it"ai,ur, isáeretlen személyek festékkel
nagYméretű ábtákat és betűket feitettek a2022.d,tri.
i-"pjára kiírt országgyűlési képviselő
válaszÜÍssal Összeftiggésben kihelyezett Gó6er
Attid- @K_Jobbik--"Mugyu.o tszágétt
Mozgalom-Momentum

Mozgalom-\r|zr;r,vr|
,ru*r*ország Zötd Pártja _Párbeszéd
MagYarországért Páft) orsiággyűtési. képviselőffii
kt o.rut"ti plakádaira , azokat
megrongálták, A rongálás nem egy rö gzíthető
időponiÚ*, rr*em
tapasztalható tevékenység.

ismétlőo6.n'e, folyamatosan

A

kifogást benyújtó választópolgár szuint a..fenti
magatartás a Ve.2. § (1) bekezdés e)
Pontjában foglalt jóhiszemű ei rendeltetésszeríi jogeyuk8.ra,
követelményébe ütközött, mivel
ajogszer{Íen elhelYezettv.álasztási plakát,*galn'rá,
i:Joii*.,l"ak festékkel történő eltoruítása
nem jóhiszemű magatartás, és senkinek
nemlehet áry*;ogo.ultsága, amelynek rendeltetése
a

plakát rongálása lenne.

A Bizottság

a beadvá nyt megvizsgálta.

A Bizottság megállaPÍtotta, hogy a beadvány aYe.209.
§ (1) bekezdésében foglalt határidőn
belül megé tkezett a Bizottságltőz.

ffiÍ?'§xi#,'f;Ífonotta,

A Ve'

hogy aYe.2t5.§-ban foglaltak nem állnak fenn,ezérta
kifogásról

218, § (1) bekezdése szerint a választásr
bizottság a kifogásról a rendelk ezéséreál!ó
adatok alapján dönt.

a kifogásnak helyt ad
a)'megállapíti a a jogszabálysértés tény ét,
Úl u jígre,iOiettiitjá a további jogszabálysértéstöl,

(2)Haa választási bizottság

c) a

választási .r;arart vagy

-annak'

a

jogorvoslattal érintett részétmegsemmisíti

és

megismételteti,
illetv e
§ (2) bekezdésében és a 155,
d) a választási kampán y szabályainak megsértése,
.a.I24,
esetén bírságot is kiszabhat,
§iuun foglalt kotele)eúég megizegése

A Ve. 2.

hogy a választfusíeljárás szabályainak alkalmazása
§ (1) bekezdés e) pontja kimondja,

joggyakorlás alapelvét,
során érvényret.rrlriiuiáfa jóLiszemü e, i.rra.tt.tésszerű

joggyakorlás alapelve azt jelenti' hogy a
Bizottság álláspontja szerint a rendeltetésszerű
címzettjeí, Jelen ügyben a
jogintézményekke1 céíhozéstartalomhoz kötötten !ÚÚet annak
utóbbiba azonban egyértelműen
felhívható logsntézménya véleményn}ilvánítás szabadsága.
t tirutokkal ellátása és ezáltal valamely személy
nem fér bele választási plakátot megrongáie.u,

A

véleményénekkifej ezése.

azonban adatot nem szolgáltatott,
beadvárry benyújtója az elkövetö személyérenézve_
volt megállapítható,
bizonyítékot nem.rutott, Igy uelkövető személy nem

A

foglaltak szerint hatátozott,
Fentiekre tekintettel a Bizottság a rendelkező részben
(2) bekezdés a) iolljá} ,J9 :ryol!|óJ
Ahatátozat a Ve. 2O8-2L2, §-án,2t4,§-án, 218, §
223. § (1) és (3) bekezdésénés 224, §
szóló tájékoztatás a Ve. 1,0. §_an,zzt.siriú.1.."oós6",
(1)-(2) bekezdésein alapul.
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