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10/2010. (III.19.) sz. OEVB határozat 
 

A Baranya Megyei 04. sz. Országgyőlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága 
megvizsgálta Pálmai Attila Krisztián által választási plakátok átragasztása ügyében 
benyújtott kifogást.  
 
A bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ– KDNP jelölı szervezet plakátjainak. más 
jelölt plakátjával való átragasztása jogszabálysértı volt.  
 
A bizottság az MSZP helyi szervezetének a további jogszabálysértéstıl való eltiltására 
vonatkozó kérelmét elutasítja.  
 
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül megérkezıen a 
Baranya Megyei 04-es számú OEVB-hez benyújtandó, a Baranya Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz címzett fellebbezésnek van helye. 
 
 

I n d o k o l á s 
 

A Baranya Megyei 04. sz. Országgyőlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
az elıterjesztett kifogás, valamint a mellékelt felvételek alapján az alábbi tényállást 
állapította meg: 
 
A FIDESZ-MPSZ – KDNP 2010. március 17. napján a választási bizottságnál kifogást 
terjesztett elı, amelyben elıadták, hogy elızı nap, március 16-án észlelték, hogy 
Szászváron a buszpályaudvar hirdetıtábláján Polics József FIDESZ-KDNP színeiben 
indult országgyőlési képviselı jelölt plakátjára dr. Szakács László MSZP-s 
országgyőlési képviselı-jelölt plakátját ragasztották rá, illetve egy, az MSZP által 
rendezett lakossági fórum hirdetést szintén ide helyeztek el. 
 
A FIDESZ – KDNP a jogszabálysértés megállapítása mellett az MSZP helyi 
szervezetének a további jogsértéstıl való eltiltását kérte. 
 



A választási bizottság megállapította, hogy a jogsértés megtörtént. A Ve. 3. § d./ 
pontja szerint a választás résztvevıjének kötelessége a jóhiszemő és rendeltetésszerő 
joggyakorlás. A Ve. 42. § (6) bekezdése akként rendelkezik, hogy „a plakátot úgy kell 
elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölı szervezet plakátját…”. Azzal, hogy 
a FIDESZ – KDNP plakátjait átragasztották önmagában megvalósította a 
jogszabálysértést, ezért a Ve. 78. § (1) bekezdés a./ pontja alapján a rendelkezı 
részben írtak szerint határozott a bizottság. 
 
Ezzel egyidejőleg az MSZP helyi szervezetének további jogsértéstıl való eltiltását 
nem tartotta indokoltnak. A beadvány benyújtója nem bizonyította, hogy a FIDESZ-
MPSZ – KDNP jelöltjének az MSZP jelöltje plakátjával való felülragasztása az MSZP 
megbízásából történt-e, annak aktivistájaként, megbízottjaként jártak-e el. Ennek 
figyelembevételével a bizottság a Ve. 78. § (3) bekezdése alkalmazásával a kifogást 
részben elutasította.  
 
A határozatot az OEVB a Ve. 90/A. § (2) bekezdés c./ pontjában biztosított jogkörében 
a Ve. 3. §, 29. §, 29/A. §, 29/B., 48. § szerint eljárva hozta meg. 
 
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések a Ve. 79. § és 80. §-on alapulnak.  
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