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11/2022.(II.25.) OEVB. 
H A T Á R O Z A T A 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 6-os számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottsága (OEVB) - a 2022. február 25-én tartott ülésén – a Sallai Mihály 

 által 
2022. február 23-én benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő  
 

határozatot: 
 
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 297. § (1) 
bekezdésének b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a  kifogásnak nem ad helyt, azt 
elutasítja. 
A határozat ellen fellebbezést nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A 
fellebbezést Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 6-os számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, 
levélben (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.), telefaxon (42/281-311), elektronikus levélben 
(oevi@nyirbator.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 28-án 16.00 óráig 
megérkezzen. A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 
a) az érintettségre való hivatkozást,  
b) a kérelem jogi alapját, azaz a jogszabálysértés megjelölését, vagy mérlegelésre hivatkozást,  
c) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér – postai értesítési címét,  
d) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő 
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 
A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 

Indokolás 
 

A kifogástevő 2022. február 23.-én 15.35 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 6-os számú OEVB-hez, melyben előadta,, hogy „2022.02.22-
én 14.00 órakor észleltem, hogy Geszteréd településen az önkormányzat dolgozói Dr. Simon 
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Miklós a FIDESZ -Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt közös 
képviselő-jelöltjének a plakátjait rakják ki a faluban. Ehhez a PNU-614-es és a PNU-617-es 
rendszámmal rendelkező autókat használták, amelyek tudomásom szerint a GESZTERÉD 
Községi Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában vannak. 
Feltehetőleg ez az esemény a felettesük tudomásával történt. Az ügyben csatolom az 
történtekről készült fotókat, amelyek közül több felvételen jól látszik az autók rendszáma, 
valamint az önkormányzat dolgozói. 
Véleményem szerint az a tény, hogy az önkormányzati dolgozók a munkaidejükben, az 
önkormányzat által alapított nonprofit kft. autóit felhasználva, közpénzből valamely pártnak 
választási plakátokat kihelyezve kampányolnak, befolyásolja a választási eljárás tisztaságát, az 
esélyegyenlőséget a jelöltek és jelölő szervezetek között, továbbá a választás eredményét. Ez 
tehát súlyosan sérti a Ve. 2.§ (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket, miszerint a 
választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a választás tisztaságát, 
az esélyegyenlőséget a jelöltek és a jelölő szervezetek között, továbbá a jóhiszemű és 
rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. 
A jogsértés megvalósulására tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti tényállás és a 
kifogásban megjelölt bizonyítékok alapján a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja értelmében 
állapítsa meg a jogszabálysértés tényét és a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján tiltsa el 
az önkormányzati dolgozókat, valamint felettesüket a további jogszabálysértéstől, illetve a 
választási kampány szabályainak megsértése miatt mérlegelje a Ve. 218. § d) pontja szerinti 
bírság kiszabásának szükségességét.” 
 
A kifogáshoz mellékelt 4 db. fényképet. A fényképeken az látható, hogy a PNU-614-es és a 
PNU-617 rendszámú gépjárművek segítségével Dr. Simon Miklós a FIDESZ-KDNP közös 
képviselőjelöltje plakátjait helyezik ki villanyoszlopokra. Az egyik felvételen látható egy téren 
a „GESZTERÉD” felirat. 
 
A kifogás nem alapos.  
A Ve. 43. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok 
alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A Ve. 43. § (5) bekezdése értelmében 
a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló 
meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. 
 
Mindezekre tekintettel az OEVB megállapította, hogy a kifogáshoz csatolt 4 db 
fényképfelvételből nem állapítható meg egyértelműen, hogy  

• kik szerepelnek a fotókon,  
• mikor ( melyik nap, milyen időpontban) készültek. 

Egy felvétel kivételével (amelyiken egy téren a „GESZTERÉD” felirat látható) az OEVB 
számára a készítés helyszíne, a település sem azonosítható be egyértelműen. 
 
Az OEVB a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékelte, és az ezen alapuló 
meggyőződése szerint megállapította, hogy a kifogástevő által csatolt bizonyítékok nem 
alkalmasak a jogszabálysértés tényének megállapítására. 
 
Fentiekre tekintettel a kifogástevő által hivatkozott Ve. 2. § (1) bekezdés a) c) és e) 
pontjának sérelme nem megalapozott, a kifogásban megjelölt jogszabálysértés nem állapítható 
meg, ezért az indokolásban kifejtettek alapján az OEVB a kifogást elutasítja. 

Az OEVB a fenti határozatát a Ve. 2. §, 43.§ 46.§, 139.-144. §-ai, 212. §, 208.-220. §-ai  alapján 
hozta meg. 
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Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28.§ 
(1) bekezdésén, 67. § (1) bekezdésén, valamint 2. melléklet XIII. Egyéb ügyek 8. pontján 
alapul. 
 
N y í r b á t o r , 2022. február 25. 
 
 

Szilvási Judit 
OEVB elnök 

 
  
 
 




