
04-es Országgyűlési Egyéni Választókerületi
                 Választási  Bizottság
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Szám: 11/2010 Tárgy: J. J. komáromi lakos kifogásának  elbírálása

A 04-es számú Országgyűlési Egyéni  Választókerületi Választási Bizottság az 1997. évi C. törvény (a
továbbiakban: Ve) 90/A. § (2) bekezdés c., pontjában megállapított hatáskörében eljárva J.J. komáromi
lakos kifogása tárgyában az alábbi

HATÁROZATOT

hozza:

A Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, és a 1997. évi C. tv. 78. § (1) bekezdés a/ pontja alapján
megállapítja a jogsértést. A Magyar Szocialista Párt Komáromi Szervezetét és Nagy Zoltán
országgyűlési képviselőjelöltet a 1997. évi C. tv.. 78. § (1) bekezdése b/ pontja alapján eltiltja a további
jogsértéstől, mely alatt az OEVB azt érti, hogy a rendelkezésre álló kifogásolt szóróanyagot a
továbbiakban ne terjessze, és egyéb m ódon a választópolgárok részére hozzáférhetővé ne tegye.

A határozat ellen a meghozataltól számított 3 napon belül a Komárom -Esztergom Megyei Területi
Választási Bizottsághoz címzett, de a Komárom -Esztergom Megyei 04. sz. OEVK Választási
Bizottságánál (2900 Komárom, Szabadság tér 1.) előterjesztett fellebbezést lehet benyújtani oly módon,
hogy az legkésőbb 2010. március 29 -én 16 óráig megérkezzen. A fellebbezést jogszabálysértésre
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott  határozata ellen lehet
benyújtani.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 79. §. (2) bekezdés
szerinti alapját, a fellebbezést benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefax számát vagy
elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus
levélcímét.

INDOKOLÁS

J.J. komáromi lakos törvényes határidőn belül kifogást nyújtott be a Választási Bizottsághoz, mert
véleménye szerint a 2010. március 24 -én Komáromban terített – Nagy Zoltán MSZP országgyűlési
képviselő–jelöltet és Mesterházy Attila miniszterelnök -jelöltet. népszerűsítő – szórólap típusú kampány
anyag  tartalma sérti az esélyegyenlőséget a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű
és rendeltetésszerű joggyakorlást. Bizonyítékként a kifogása mellé csatolta Nagy Zoltán a Magyar
Szocialista Párt országgyűlési képviselő -jelöltjének és Mesterházy Attila miniszterelnök jelölt választási
„szórólap típusú” kampány anyagát  melyben  véleménye szerint : „A szórólap által tartalmazott állítások
a választópolgárok felé azt sugallják, mintha a felsorolt fejlesztések csak és kizárólag az MSZP-hez
lennének köthetők. A szocialista párt szórólapjával a fejlesztések kizárólagos letéteményesek ént tünteti
fel magát („tettekkel bizonyítjuk”, „öröm lehetett komáromi szocialista képviselőként tenni azért”…., „….
mit kívánunk megvalósítani”). A szociali sta párt kampányanyaga a tények elferdítésével, csúsztatással
megtéveszti a választókat, uniós, valamint egyéb (állami, önkormányzati) forrásból finanszírozott
beruházásokat sajátít ki, jogellenesen befolyásolva a választók értékítéletét.” A kifogást benyújtó J.J
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álláspontja szerint : „A Magyar Szocialista Párt azzal, hogy a hivatkozott valótlanságokat szórólapjain
tényként, a nagyrészt állami és önkormányzati forrásból épülő beruházásokat sajátként tüntet fel a
kizárólagosságot sugallva, a választópolgárok  jogellenes befolyásolásával, sérti a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 3. §. c) és d) pontjában foglaltakat

A 04-es számú OEVK Választási Bizottsága megállapítj a, hogy a kifogásolt szórólap alkalmas arra,
hogy megtévessze a választópolgáro kat a tekintetben, hogy a hivatkozott beruházásokat, fejlesztéseket
egy párt valósította volna meg, mivel azokra az MSZP szórólapja referenciaként hivatkozik. A
hivatkozott beruházások, fejlesztések ezzel szemben a Polgármesteri Hivatal előterjesztése alap ján a
Képviselő-testület többségi döntése eredményeként jöttek létre, a Képviselő-testület 9-9 arányú
összetétele, pedig eleve kizárja, hogy csupán egyetlen párt képviselői határozzanak ezekben a
kérdésekben.
A szórólap összességében, megjelenését, megfoga lmazását tekintve alkalmas arra, hogy befolyásolja a
választópolgárokat a fenti tények elhallgatásával.

A döntés meghozatalában a 04-es számú OEVK Választási Bizottsága mérvadónak tekintette a
Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.183/2006/2. számú végzését.

A Választási Bizottság határozatát a Ve. 29/B, 77. § (1) bekezdése és 78. §. (1) bekezdése a, b pontja
a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve. 79. §. (1) -(2) bekezdése, valamint a 80. §. (1) -(2) és (4)
bekezdése alapján hozta meg.

Komárom, 2010 március 26.

   Szabó Bálint
  a 04-es OEVK Választási Bizottsága Elnöke


