
04-es Országgyűlési Egyéni Választókerületi
                 Választási  Bizottság
          2900. Komárom, Szabadság tér l.

Szám: 16/2010  Tárgy: B. I. 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 B. I. 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 módon a választópolgárok ré szére 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. április 12 -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

B. I. komáromi lakos törvényes határidőn belül kifogást ny újtott be a Választási Bizottsághoz, mert
véleménye szerint a 2010. április 06 -én Komáromban az MSZP népszerűsítése céljából terített szórólap
típusú kampány anyag  tartalma sérti az esélyegyenlősé get a jelöltek és jelölő szervezetek között,
valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást. A bizonyítékként  becsatolt szórólap
címoldalán olvasható „Nagy Zoltán – Komárom jelöltje”, „Mi ajánljuk Önnek Komárom jelöltjét!”
címszavak nem felelnek meg a valóságnak, mivel Nagy Zoltán a Magyar Szocialista Párt országgy űlési
képviselő-jelöltje. B. I. szerint a szocialista párt a szórólapjával a tények elferdítésével megtéveszti a
választókat, jelöltjét úgy állítja be, mintha ő nem az MSZP mint párt, han em egy település jelöltje volna,
jogellenesen befolyásolva a választók értékítéletét.
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A 04-es számú OEVK Választás i Bizottsága úgy ítélte meg, hogy a „Kapcsolat” címmel megjelent
kifogásolt, szórólapnak minősülő kampányanyag alkalmas arra, hogy megtévessz e a
választópolgárokat a tekintetben, hogy Nagy Zoltán Komárom kizárólagos jelöltjeként indul a
választásokon.
Nagy Zoltán képviselőjelöltet a szórólap úgy állítja be, mintha ő nem az MSZP, mint párt, hanem a
település jelöltje volna. Ezzel jogellenesen be folyásolja a választókat.
Megjegyzi a Választási Bizottság, hogy Nagy Zoltánon kívül más komáromi lakóhelyű jelölt is indul a 04.
számú választókerületben.
A Választási Bizottság azért tekintette szórólapnak az MSZP kampányanyagát, mert bár
impresszummal rendelkezik és évente rendszertelenül több alkalommal megjelenik, nem rendelkezik a
12/1986. (IV. 22.) MT rendelet 21. § (3) bekezdésében megjelölt ISSN számmal, így sajtótermékként
nem került nyilvántartásba vételre, ezért a Választási Bizottság tartalmi s zempontból vizsgálta a
kifogásolt kampányanyagot és helyt adott a kifogásnak.

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. április 7.

   Szabó Bálint
  a 04-es OEVK Választási Bizottsága Elnöke


