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A Baranya Megyei 04. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási 

Bizottsága megvizsgálta Pálmai Attila által választási plakátok átragasztása 

ügyében benyújtott kifogást.  

 

A bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ– KDNP jelölő szervezet plakátjainak 

más jelölt plakátjával való átragasztása jogszabálysértő volt és a bizottság a 

jogszabálysértőt eltiltja a további jogsértéstől.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül megérkezően 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. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság az előterjesztett kifogás alapján az alábbi tényállást állapította meg: 

 

Pálmai Attila 2010. április 22. napján a választási bizottságnál kifogást 

terjesztett elő, melyben előadta, hogy 2010. április 21-én Komlón, a Berek utca 

és a Kossuth L. utca kereszteződésénél található hirdető oszlopon Polics József 

FIDESZ-KDNP színeiben indult országgyűlési képviselő jelölt plakátjára, dr. 

Szakács László MSZP-s országgyűlési képviselő jelölt plakátját ragasztották rá.  

 

A beadványozó kéri a jogszabálysértés tényének megállapítását, valamint a 

jogszabálysértő eltiltását a további jogszabálysértéstől.  

 

A választási bizottság megállapította, hogy a jogsértés megtörtént. A Ve. 3. § d./ 

pontja szerint a választás résztvevőjének kötelessége a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás. A Ve. 42. § (6) bekezdése akként rendelkezik, 



hogy „a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő 

szervezet plakátját…”. Azzal, hogy a FIDESZ – KDNP plakátjait átragasztották 

önmagában megvalósította a jogszabálysértést, ezért a Ve. 78. § (1) bekezdés a./ 

pontja alapján a rendelkező részben írtak szerint határozott a bizottság. 

 

Ezzel egyidejűleg a bizottság –a hasonló esetek megakadályozásának érdekében 

– eltiltja a jogszabálysértőt a további jogsértéstől. Konkrétan nem bizonyítható, 

hogy ki követte el az átragasztást, de a határozat nyilvánossága miatt a 

jogszabálysértő olvashatja a bizottság döntését.  

 

A határozatot az OEVB a Ve. 90/A. § (2) bekezdés c./ pontjában biztosított 

jogkörében a Ve. 3. §, 29. §, 29/A. §, 29/B., 42. §, 48. § szerint eljárva hozta 

meg.  

 

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések a Ve. 79. § és 80. §-on alapulnak.  

 

K.m.f. 
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