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

Szám: 1/2010. Tárgy: F. J.  táti 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 F. J. 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. február 18-án 16 óráig megérkezzen. A fellebbezést jogszabálysértésre
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkör ében 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

F. J. táti lakos törvényes határidőn belül kifogást nyújtott be a Választási Bizottsághoz, mert véleménye
szerint a 2010. február 10-én Táton terített – Nagy Zoltán MSZP országgyűlési képviselő –jelöltet
népszerűsítő - szórólapok tartalma sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást. Bizonyítékként
a kifogása mellé csatolta Nagy Zoltán a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselő -jelöltjének
választási szórólapját, melyen nevezett a „Fiatal és demokrata” jelzőket használja. A ki fogást benyújtó
F. J. véleménye szerint a „Fiata l és demokrata” reklám mondat alkalmas lehet a választópolgárok
megtévesztésére és a választópolgárok választási döntésének jogellenes befolyásolására,  mivel ezek a
FIDESZ – MPSZ  hivatalos elnevezésében szereplő kifejezések.
Megítélése szerint az MSZP szórólapjának ez a kiemelt , a képviselőjelölt beazonosítására használt
mondata jogellenes és sérti a Ve. 3. §-ának  d, pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű
joggyakorlás alapelveket.
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A 04-es számú OEVK Választási Bizottsága megállapítja, hogy a k ifogásolt szórólapon a képviselő-jelölt
valóban feltüntette a fiatal és demokrata jelzőket.  A szórólap (az alkalmazott kifejezéssel együtt)  a
választópolgárok befolyásolására is alkalmas lehet, de semmiképpen a jogellenes befolyásolásra, mely
már alapelvekbe ütköző lenne. Nagy Zoltán az MSZP országgyűlési képviselő -jelöltje ugyanis
életkoránál fogva (38 éves), jogosan használja a „fiatal” jelzőt. Demokratának is vallhatja magát, mivel
mindaz a személy, aki egyetért a demokrácia lényegével – azzal, hogy a közösség minden
választójoggal rendelkező tagja részt vegyen a közügyek  eldöntésében -  demokrata.
Egyébként is a „fiatal és demokrata” kifejezés általánosan használt közszavakat takar és így együttesen
alkalmazva sem levédett kifejezés.

A fiatal és demokrata jelzők feltüntetésén túlmenően a szórólapon minden olyan adat feltüntetésre
került – a jelölő szervezet, a felelős kiadó , felelős szerkesztő – ami egyértelműen és világosan
megjelöli, hogy Nagy Zoltán az MSZP országgyűlési képviselő -jelöltje, így a szórólap nem megtévesztő,
ezért a Választási Bizottság a kifogást a Ve. 78. §. /3/ bekezdése alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint elutasította.

A Választási Bizottság határozatát a Ve. 29/A 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. február 15.

   Szabó Bálint
  a 04-es OEVK Választási Bizottsága Elnök e


