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Tárqv:Ö.|.magánszemé|y
á|talbenyújtott
kifogáselbírá|ása
Gyömrői He|yiVálasztási Bizottság
7 01201
4. (lx.12.)számúhatározata
A Gyömrői He|yi Vá|asztási Bizottság Ö.l. magánszemé|y(továbbiakban
beadványozo)
á|ta|benyújtott
kifogástárgyábanmeghoztaaz a|ábbi
határozatot:
Gyömrői He|yiVá|asztásiBizottsága kifogásnakhe|ytad és megá||apítja,
hogy a
Tárogatócíműszóró|apkészíttetője
ésterjesztőjemegsértette
a vá|asztásie|járásró|
szó|ó 2013,éviXXXVI. törvény2.s (1) bekezdésének
a) és e) pontját,va|aminta
médiaszo|gáltatásokró|
és a tömegkommunikációró|
szóló 2010' évi CLXXXV.
törvény46. s (9)bekezdés
a) ésd) pontját,ésa 2013.éviXXXVI.törvény218.s (2)
bekezdésének
b) pontjaa|apjáne|ti|tja
a jogsértőt
a továbbijogszabá|ysértéstő|.
A vá|asztásibizottságe|sőfokljhaÍározata
e||enmeghozata|átó|
számított3 napon
je|olt,
jelölo szervezet,
be|Ü|a központi névjegyzékben
szerep|ővá|asztópolgár,
jogi szemé|yiség
továbbáaz Ügybenérintett
természetes
és jogi szemé|y,
né|küli
szervezeta Pest MegyeiTerÜletiVá|asztásiBizottsághoz(1052Budapest,Városház
U' 7') címzettfe||ebbezést
nyújthatbe jogszabá|ysértésre
hivatkozássa|,i||etvea
jogkörben hozott határozatae||en,úgy, hogy
választási bizottság mér|ege|ési
megérkezzen
ahatározatothozővá|asztásibizottsághoz(Cím:2230 Gyömrő, Fo tér
1'sz',e-mai:iegvzo@qvomro.hu'
fax:29 330-078)|egkésőbb
2014,szeptember,l5én (hétfő16.00óráig.A fe||ebbezésnek
tarta|maznia
ke||a kére|em
Ve' 223' s (3)
bekezdéseszerintia|apját,a benyújtójának
(székhe|yét)
nevét,|akcímét
és _ ha a
(székhe|yétő|)
|akcímétő|
e|tér postai értesítési
címét,a kére|embenyújtójának
szemé|yiazonosítóját,
i||etveha a kÜ|fo|dönélo, magyarországi|akcímme|
nem
rendeIkezővá|asztópo|gárnem rende|kezikszemé|yiazonosítóva|,
a magyar
á||ampo|gárságát
igazo|őokiratánaktípusátés számát, vagy je|ö|o szervezetvagy
más szervezetesetébena bírósági nyilvántartásba-véte|i
számát. A fe||ebbezés
tartaImazhatja
benyújtójának
teIefaxszámátVagy elektronikusIevé|címét,
i||etve
kézbesítési
megbízottjának
nevétés te|efaxszámát
vagy e|ektronikus
|evé|címét.
A
fe||ebbezésben
újtények
ésbizonyítékok
is fe|hozhatók.
lndoko!ás
t.
Beadványozóe|ektronikus
Úton (e-mai|)2014' szeptember9-én 08'22 órakor
kifogástnyújtott
be, me|ybenleírja,
hogy2014.szeptember
6-án,szombaton
ész|elte,
hogya posta|ádájába
kerÜlta Gyömrői Társaskör Tárogatócímű,4 o|da|as,
AS-ös
méretű
kiadványa,
a szori|apazonbannemvoltakel|átvaimpresszumma|.

sértia Ve. a|ape|vi
leírtkampánytevékenység
Á||áspontjaszerint a ,,fentiekben
pontjában
A
Ve.
208. $-a alapjána
fog|altfentie|veket.
a) és e)
rende|kezésének
és a tömegkommunikációrólszó|ó 2010, évi CLXXXV.
médiaszo|gá|tatásokró|
mindenkiadvány
irányadójogszabály46' $-a e|őírja
törvény(Mttv')mintvá|asztásra
a|apjána röp|apok,
rögzítettdefiníciója
(ésa kiadványaz Mttv.203. s 22' pont1ában
köte|ezettségét:
fe|tÜntetésének
is) az impresszum
szóró|apoktekintetében
- az egyéb
és - ha jogszabá|ye|térőennem rende|kezik
46. s (9) A sajtóterméken
kiadványon
adatokat
és a kiadásra vonatkoző|egfontosabb
fe| ke||tÜntetnia szerkesztésre
(impresszum).
,,
e|oírószabá|y azértis
A beadványozóálláspontjaszerint az impresszum|étét
tisztasága megóvásra
így
kampány
és
a
e|járás
szükséges,hogy a vá|asztási
je|o|o
|egyen
va|amit
á||ít,
szervezetről
vagy
ugyanisha va|akimásikjelöltro|,
kerÜ|jön,
jogi
lépéseket
eset|eges
az
hogy
e||ene
személye,
tevó
az
á||ítást
nyomonkovethető
sértve
Az impresszumhiánya ezt teszi |ehetet|enné,
a sértettfe|ek megtehessék.
(1)
Ve.2.$
bekezdés
a
és
egyben
törvényt
szó|ó
médiaszo|gáltatásokró|
ezze|a fenti
a) pontjaszerinti,a vá|asztástisztaságánakmegóvása,továbbáe) pontjábanfog|a|t
joggyakor|ás
is'
jóhiszeműésrende|tetésszerű
követeIményét
bekövetkeztét,
ti|tsa
meg a jogsértés
hogya á||apítsa
KérteaVá|asztásiBizottságot,
jogszabá|ye||enes
je|ölo
ki
magatartástó|,
és
szabjon
szervezeteta
e| a Társaskör
hogyjövőben
annakérdekében,
cé|jábó|
mege|őzése
a továbbijogsértések
bírságot
Iegyenek.
beazonosíthatóak
terjesztőszemélyek
a va|ót|aná||ításokat
szóró|apot.
A Beadványhozcsato|taa kifogáso|t
il.
Ve') 208. $-a
A vá|asztásie|járásrólszó|ó 2013. éviXXXV|. törvény(továbbiakban:
jogszabály,
választás
és
a vá|asztási
i||etve
a
irányadó
szerintkifogásta vá|asztásra
jogszabá|ysértés)
(a továbbiakbanegyütt:
e|járás aIape|veinekmegsértésére
je|ölt, je|ölő
szerep|ő vá|asztópolgár,
névjegyzékben
központi
a
hivatkozássa|
jogi
jogi
szemé|y, szemé|yiség
és
természetes
szervezet,továbbáaz Ügybenérintett
be.
né|kÜ|i
szervezetnyújthat
Gyömrői He|yi Vá|asztási Bizottság (a továbbiakban Vá|asztási Bizottság)
megvizsgá|ta a kifogással szemben támasztott törvényi követe|ményeket,
szerepel,a kifogás
hogy a beadványozóa központi névjegyzékben
megá||apította,
a Ve. rende|kezéseinek.
ésmegfele|
neme|késett
a|ka|mazása
során
szerinta vá|asztásie|járásszabá|yainak
A Ve. 2. s (1) bekezdése
ke||juttatnitöbbek között a következőa|ape|veket:
érvényre
a) a vá|asztástisztaságánakmegóvása,
joggyakor|ás.
e) jóhiszeműésrende|tetésszerű
szó|ó 2010. évi CLXXXV.
és a tömegkommunikációró|
A médiaszo|gá|tatásokró|
szerint:
törvényrendeIkezései
pont
(2)
szerint a törvény hatá|yaa törvénybenszabá|yozottesetekben
d)
2. s
kiterjeda kiadványokra'
- az egyéb
és - ha jogszabá|yeltérőennem rende|kezik
46' s (9) A sajtóterméken
kiadványon
adatokat
és a kiadásra vonatkozó|egfontosabb
fe| ke||tÜntetnia szerkesztésre
(impresszum).
a következoadatokatke||fe|tÜntetni:
Az impresszumban

nevét,
szemé|y
fe|e|ős
ésa kiadásért
székhelyét
a) a kiadónevét,
b)-c)
fe|e|ősszemélynevét.
d) a szerkesztésért
anyag(címtár,névtár,grafikát,rajzotvagy
2o3' s 22. c) kiadvány:egyébnyomtatott
röp|ap; nyomtatottképeslap,üdvöz|ő- és más
fotót iarta|mazőkiadvány,térkép;
Üz|eti
naptár;nyomtatott
nyomtatott
kép,minta,fénykép;
hasonló kártya;nyomtatott
szöveges
egyéb
hason|ók;
és
reklámanyag,katalógus,prospektus,rek|árnposzter
öntapadó papír(matrica),postai,jövedéki,
kiadványiióe nem értve:nyomtatott
papír,csekk,
bé|yegnyomott
stb.bélyeg,
il|etékkötvény,okiratéshason|ók;
értékcikk,
bankjegy,részvény,
A Választási Bizottság a kifogáshoz becsatolt választási kiadvány alapján
Az érintett
terjesztették'
hogy a szóróanyagota kampányidoszakban
megállapította,
ta|áltaa
az impresszumhiánya miatt mega|apozottnak
szóii|ap tekintetében
a
ke||az impresszumot:
jogszabá|ysértés
mive|a kiadványnaktarta|maznia
tényét,
fe|e|ős
kiadásértfe|e|ősszemé|ynevét,szerkesztésért
kiáoo neúét,székhelyét,
nevét.
szemé|y
a Választási Bizottság, hogy a kiadvány nem tarla|mazzafenti
Megá||ápította
adatokat.
azonbana Gyömrői He|yiVá|asztási
i||etően
megá||apítását
A jogsértőszemé|yének
ígya
nem rende|kezik,
giioitság megá||apítja,
hogyarra Vonatkozóaninformációva|
ál|óadatoka|apján.
a rende|kezésre
jogsértő
nemazonosítható
személye
21B.s (2)
FentiekalapjánaVá|asztásiBizottsága Ve. 209.s (1)bekezdésében,
jogszabá|ysértés
a
megállapította
hatáskörébene|járva
megá||apított
bekezdésében
szerintdöntött'
fogla|tak
részben
rende|kező
és
a
tényét
il1.
aYe.2' $ (1)a) ése)
A Gyömrői He|yiVá|asztásiBizottsághatásköreéshatározaÍa
45'
(1)
bekezdésében,
44. s
d) pontjában,
pont;ában,
10.$-ában,14'$ (2)bekezdés
46' $-ában,208-209.
$-ában,212' $-ában,214'$.ában,
S (t) és(2) bekezdésében,
és a tömegkommunikációról
a médiaszo|gá|tatásokró|
árg. s (1)-(2)bekezdésében,
pontjában,
46. s (9) a)-d)pontjában,
(2)
d)
2
törvény
szó|o-2a10'éviCLXXXV.
s
jogorvos|ati
szó|ó
|ehetőségrő|
2a3. s 22. c) pontjábanfogla|takonalapu|,a
pediga Ve. 10.s (3),221. s, a 223.-225'$-okona|apu|.
tájékoztatás

12'
Gyömrő, 2014,szeptember
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