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3/2010. (II. 11.) sz. OEVB határozat 
 

A Baranya Megyei 04. sz. Országgyőlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága 
megvizsgálta Pálmai Attila Krisztiánnak a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
ajánlószelvény győjtésével szemben benyújtott kifogását.  
 
A bizottság megállapítja, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom „Radikális 
Változást” c. szórólapján, illetve komlói honlapján (www.jobbikkomlo.hu) megjelölt  
ajánlószelvény leadásra megjelölt helyszínek közül a Komló, Melinda ABC 
(Alkotmány u. 10.), valamint a Komló, Jobbik-stand, Piac megjelölésével 
jogszabálysértést valósított meg, a jelölı szervezetet eltiltja a további 
jogszabálysértéstıl. 
 
A határozat ellen a Baranya Megyei 04-es számú OEVB-hez, de a Baranya Megyei 
Területi Választási Bizottsághoz címezve lehet fellebbezést benyújtani úgy, hogy 
annak a határozat meghozatalát követı 3 napon belül kell megérkeznie.  
 
 

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 szórólap, és a rendelkezı részben 
megjelölt honlap megtekintése alapján az alábbi tényállást állapította meg: 
 
Pálmai Attila 2010. február 11-én kifogást nyújtott be a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom szórólapján, illetve a Jobbik komlói honlapján megjelölt ajánlószelvény 
győjtési helyek közül két helyszín (Komló, Melinda ABC (Alkotmány u. 10.), 
valamint a Komló, Jobbik-stand, Piac) vonatkozásában. Beadványában azt kifogásolta, 
hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom az 1997. évi C. tv.(Ve.) 3. § d./ pontjában 
rögzített jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás elvét sértette meg azzal, hogy 
ugyanezen jogszabály 48. § (2) bekezdés a./ pontjában ütközı helyszíneket jelölt meg 
ajánlószelvény győjtési helyként. Kérte a jogszabálysértés megállapítását és a 
jogszabálysértı eltiltását a további jogsértéstıl.  
 
A választási bizottság megállapította, hogy a jogsértés megtörtént. A Ve. 48. § (2) 
bekezdésének a./ pontja alapján nem győjthetı ajánlószelvény munkahelyen 



munkaidıben vagy munkaviszonyból, illetıleg munkavégzésre irányuló más 
jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettségek teljesítése közben. 
 
A megjelölt helyszínek közül a Komló, Melinda ABC, Alkotmány u. 10. szám alatti 
ingatlan egyértelmően munkavégzés helyeként meghatározható, így ott a Ve. 
értelmében ajánlószelvényt győjteni jogsértı.  
 
A Komló Jobbik-stand, Piac helyszín megjelölése nem egyértelmő. A Vásárcsarnok és 
a közvetlenül hozzá tartozó intézményi területet a bizottság egyértelmően 
munkavégzés helyeként fogadja el. Komló Város Önkormányzatának „A piacokról és 
vásárokról” szóló 10/1993. (IV.10.) számú rendelete a Vásárcsarnok és piactér 
tekintetében kifejezetten kereskedelmi és szolgáltató tevékenységeket szabályoz, ezen 
a területen az üzemeltetı ilyen célú tevékenységre adhat bérbe területet. Az 
ajánlószelvények győjtése nem kereskedelmi és szolgáltató tevékenység, erre a célra 
terület itt nem bérelhetı. Ezen a helyszínen az ajánlószelvények győjtésére irányuló 
tevékenység jogszabályt sért. A Piac és Vásárcsarnok területe elıtti és melletti parkoló 
és egyéb közterületek ugyanakkor a tevékenység folytatását lehetıvé teszik, hiszen a 
Ve. 48. § (1) bekezdése alapján ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül – a 
(2) bekezdésben foglalt kivétellel – bárhol lehet győjteni. Fentiek alapján, mivel a Piac 
és Vásárcsarnok területével kapcsolatban az ajánlószelvények győjtésének pontos 
helye nem meghatározott, a Jobbik Magyarországért Mozgalom hirdetése vonatkozhat 
munkavégzés helyére. A jogszabálysértés tényét a bizottság ennek alapján állapította 
meg. 
 
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 határozat közlésére 
a Ve. 29/C. § c./ pontja szerint elektronikus dokumentum formájában kerül sor.  
 
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések a Ve. 79. § és 80. §-on alapulnak.  
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