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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 H. J.
komáromi lakos kifogása tárgyában az alábbi

HATÁROZATOT

hozza:

A Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

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 f ellebbezést lehet benyújtani oly módon ,
hogy az legkésőbb 2010. április 8-án 16 óráig megérkezzen. A fellebbezést jogszabálysértésre
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkör ében hozott határozata el len 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

H. J. komáromi lakos törvényes határidőn belül kifogást nyújtott be a Választási Bizottsághoz, mert
véleménye szerint a 2010. április 1-én a postaládájába bedobott Híres Komárom kiadvá ny márciusi
számának 3. oldalán található cikk „Sajtószabadságot! 2010-ben is” tartalma sérti a választás
tisztaságának megóvását valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást. A kifogást benyújtó
H. J. véleménye szerint a cikk írója azt a hatást kívánja elérni, mely szerint Nagy Zoltán és a baloldal a
sajtószabadságot kívánja sárba tiporni, holott  maga a Híres Komárom követett el jogsértést és durván
visszaélt a sajtószabadság által adott jogokkal és lehetőségekkel. A Hír es Komárom által elképzelt
sajtószabadság durván tiporja a jelölt személyiségi jogait. A választó i akaratot tehát a kiadvány abba az
irányba kívánja rosszhiszeműen befolyásolni, hogy Nagy Zoltán jelölt magatartása nem demokratikus
és a választási kampány során tanúsított jogvédő magatartása a sajtószabadság elnyomására tör.
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Az újság az ötvenes évekre  történő utalással, hogy a baloldali érzelmű emberek robbantgatni fognak
súlyosan sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást , hiszen a választók irányában azt a
képzetet vetíti, hogy a tulajdonképpen a valóságban jogsérelmet elszenvedett MSZP -s jelölt az „50-es
évek” időszakának elveit vallja , ezáltal pedig a Híres Komárom cikke alkalmas a választói akarat
jogellenes befolyásolására és sérti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét és a választás
tisztaságát is. Megítélése szerint a Híres Komárom kiadványának cikke  jogellenes és sérti a Ve. 3. §-
ának a, és d, pontjában foglalt választás tisztasága és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás
alapelveket.

A 04-es számú OEVK Választási Bizottság a februári számra és a szórólapra alapozott kifogást
elutasította, mert a Ve. 77. § (1) bekezdésében foglaltak alapján határidőn túl érkezett, a 3 napos
jogvesztő határidő letelt.
A Választási Bizottság a Híres Komárom márciusi számát tekintve megállapította, hogy az abban
foglaltak a véleményszabadság alapján kerültek megfogalmazásra, mellyel szemben a megfelelő
jogorvoslat a sérelmet szenvedő félnek biztosítva van. Nem a Választási bizottság feladata, hogy ennek
a sérelemnek a vonatkozásában állást foglaljon.

A Választási Bizottság határozatát a  Ve. 29/B, 77. §. (1) bekezdése  és a 78. §. (3) bekezdése, a
jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve. 79. §. (1) -(2) bekezdése, valamint a 80. §. (1) -(2) és (4)
bekezdése alapján hozta meg.

Komárom, 2010. április 5.

   Szabó Bálint
  a 04-es OEVK Választási Bizottsága Elnök e


