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8012014. (X.03.) számú határozata

A Gyömrői He|yi Vá|asztási Bizottság Ducsai Sándor, a F|DESZ-KDNP, mint je|e|ő
szervezet képvise|etében (továbbíakban beadványoző) benyújtott kifogás tárgyában
meghozta az a|ábbi

határozatot:

A Gyömrői Helyi Vá|asztási Bizottság a kifogást érdemi vizsgá|at né|kü| e|utasítja.

A vá|asztási bizottság e|sőfoku határozata e||en meghozata|átó| számított 3 napon
be|Ü| a központi névjegyzékben szereplő vá|asztópo|gár, je|ö|t, je|ö|ő szervezet,
továbbá az Ügyben érintett természetes és jogi szemé|y, jogi szemé|yiség né|kü|i
szervezet a Pest Megyei Terü|eti Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház
u. 7.) címzett fe||ebbezést nyújthat be jogszabá|ysértésre hivatkozássa|, illetve a
vá|asztási bizottság mér|ege|ési jogkörben hozott határozata e||en, úgy, hogy
megérkezzen a határozatot hozó választási bizottsághoz (Cím: 2230 Gyömro, Fő tér
1.sz., e-mai: ieqvzo@qvomro.hu, fax: 29330-078) |egkésőbb 2014. október 6-án
(hétfő) 16.00 óráig. A fel|ebbezésnek tarta|maznia kel| a kére|em Ve.223, s (3)
bekezdése szerinti a|apját, a benyújtójának nevét, |akcímét (székhe|yét) és _ ha a
|akcímétő| (székhe|yétől) e|tér _ postai értesítési címét, a kére|em benyújtójának
szemé|yi azonosítiját, i||etve ha a kÜ|fo|dön é|ő, magyarországi |akcímme| nem
rende|kezó választópolgár nem rende|kezik szemé|yi azonosítóva|, a magyar
á||ampo|gárságát igazo|ó okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy
más szervezet esetében a bírósági nyi|vántartásba-véte|i számát. A fe||ebbezés
tartaImazhatja benyÚjtójának teIefaxszámát Vagy eIektronikus Ievé|címét, i||etve
kézbesítési megbízottjának nevét és te|efaxszámát Vagy elektronikus |evé|címét' A
fellebbezésben újtények és bizonyítékok is fe|hozhatók.

Indoko|ás

t .

Beadványozó e|ektronikus úton (e-mai|) 2014' oktiber 02-án, 7.59 órakor, a Helyi
Vá|asztási Bizottság E|nökének címzett kifogást nyújtott be az a|ábbi tarta|omma|:

,fi Gyömrői Polgári Kör Egyesület a kifogás mellékletét képező szóróIapot terjeszt
Gyömrőn, amelyet folyamatosan a lakossági postaládákba helyeznek eI A szórolap a
Ve. 140.$ és 144.$(1) pontja szerint kampányeszköznek minősül'



A Gyomrői Polgári Kor EgyesÍjlet által terjesztett szóróIap (1.melléklet) megjelenési
formája azt a látszatot kelti, mintha az a FIDE9Z-KDNP jelolő szervezet szorólapja
lenne, de ez nem felel meg a valiságnak. A FIDESZ-KDNP - seín országos, sem
helyi szervezeti utján _ nem kötött vátasztási megáItapodást a Gyomrői Polgári Kör
Egyesülettel, és nem támogatja a szervezetet, illetve tevékenységet, A szórolapon
használt arculati elemek és a szóróIap színvilága, illetve az ezekből adodó
összhatása jelentos mértéku egyezőséget mutat a FIDESZ-KDNP jelolő szervezet
áItal hasznáIt arculati elemekkel, ezért a választopolgárok megtévesztésére
alkalmas, ugyanis azt a látszatot kelti számukra, hogy a szirólap á F|DESZ-KDNP.
től, Vagy azzal politikai együttm(ikodésben lévő szervezettőI származik. Így
különösen: a jelalő szeruezet által használt narancssárga kor alakú logó
megtévesztésig hasonlít a F|DESZ és jelöltjei kiadványain, sajtoeseményein és más
kampánytevékenysége keretében, valamint a szavazolapokon használt logójára, a
szórólap domináns narancssárga színvilága fe|erősÍti a fentiekben részletezett
megtévesztő hatást. A F|DESZ logójával való visszaéIésÍ és a választópolgárok
megtévesztésének szándékát megerősítÍ, hogy a GyömrőÍ Polgári Kör Egyesület
kizáróIag a választási kiadványon használja ezt a megjelenést, egyéb anyagain,
illetve kozösségioldalán te|jesen más logót használ (2. melléklet).

A jeIöIő szervezet által terjesztett szorólap tartalma szintén a Ve' hivatkozott
rendelkezésetbe tjtközik. Az első oldalon SpaiÍs Miklóst elnokként, és a ,,FIDEsz-
KDNP önkormányzati képviselője,,-ként jelöli meg a kiadvány, azonban SpatÍs Miklós
semmilyen tisztséget nem visel sem a FlDEsz-ben, sem a KDNP-ben, illetve ezek
helyi szervezeteiben sem, továbbá nem a FIDESZ-KDNP jelöItje, a FIDESZ-KDNP
nem támogatja őt, illetve tevékenységét.

Tartalmi szempontból a szórólap egészében, de kÍ'jlönosen az alábbielső mondata is
a váIasztok megtévesztésére alkalmas: ,,Köszöntjük onöket, városunk mÍnden
lakosát, az egykor _ orbán Viktor által - életre hívott polgári körök mozgalom
gyomrői egyesülete nevében.,' Szintén a vá|asztok megtévesztésére alkalmas, hogy
a kiadvány,,A F|DESZ,,civil tagozataként'',, definiálja a szervezetet.

A szórólap megjelenése, Ílletve egyes tartalmi elemei külön-küIön, illetve
összességÍjkben is azt a megtévesztő latszatot keltik, mintha a szórólap a FIDESZ-
KDNP.Iő| származna, illetve a jelölő szervezetnek, valamint jeloltjeiknek kapcsolata
Ienne a F I DESZ-KDNP-ve|.

A szórolap, illetve a Gyömrői Polgári Kör EgyesÍ'ilet jogszabáIysértő tevékenysége _
a Ve. hivatkozott rendelkezései szerint sérti a választás tisztaságát, az
eséIyegyenlőséget a jelöltek, illetve jelolő szervezetek közott, továbbá a johiszemű
és ren delteté sszerű joggyakorl ásba ütközik.

A fentÍek alapján kérem a T. Választási Bizottságot, hogy jelen kifogásomnak teljes
terjedelmében helyt adni, valamint a jogszabálysértés tényét megállapítani, továbbá
a jelöIő szervezetet a továbbÍjogsértéstőI eltiltani szíveskedjen.

A fenti Ílgyben az alábbi tárgyi bizonyÍtékokat terjesztem elő, amelyeket mellékelten
csatolok. Alátámasztás céIjából a FIDE9Z-KDNP áItal terjesztett szórolapot (3.
melléklet) is csatolom a kifogáshoz, amely alapján a Gyömrői Polgári Kor Egyest)Iet



álta| terjesztett szórolap választók megtévesztésére alkalmas voltát a T, Választási
Bizottság elbírálhatja.,,

il.

A vá|asztási e|járásró| szó|ó 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 208. $-a
szerint kifogást avá|asztásra irányadó jogszabá|y, i||etve a választás és a vá|asztási
eljárás a|apelveinek megsértésére hivatkozássa| a központi névjegyzékben szerep|ó
vá|asztópo|gár, je|ö|t, je|ö|ő szervezet, továbbá az Ügyben érintett természetes és jogi
szemé|y, jogi szemé|yiség né|kü|i szervezet nyújthat be.

A Ve. ,,2o9. s 0 A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett
jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás
elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

(2) Folyamatosan fennáIló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett
tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati
határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az
utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.,,

AVe.215. s c) pontja kimondja: ,,A kifogást érdemi vizsgá|at nélkül e| ke|| utasítani,
ha nem tarta|mazza a 212. s (2) bekezdésében fog|a|takat.' ' A Ve. 212. s e)
bekezdése szerint: ,,A kifogásnak tarta|maznia ke|| a jogszabá|ysértés bizonyítékait''

A Gyömrői He|yi Vá|asztási Bizottság megvizsgá|ta a kifogássa| szemben
támasztott törvényi követe|ményeket és megállapította, hogy a becsatolt
dokumentumok a|apján a jogsértés elkövetésének időpontja nem á||apítható meg és
fo|yamatos jogsértő tevékenység fenná||ása sem bizonyított.

i l1.

A Gyömrői He|yi Vá|asztási Bizottság hatásköre és határozata a Ye.2' S (1) a) és e)
pontjában, 10. $-ában, 14, $ (2) bekezdés d) pontjában, 44. s (1) bekezdésében, 45.
$ (1) és (2) bekezdésében, 46. $.ában, 208-209. $-ában, 212. s-ában,214' $.ában,
218. s (1)-(2) bekezdésében, a médiaszo|gá|tatásokró| és a tömegkommunikációró|
szó|ó 2010. évi CD(XXV. törvény 2 s (2) d) pontjában, 46. s (9) a)-d) pontjában,
203' s 22. c) pontjában fog|a|takon a|apu|, a jogorvos|ati |ehetőségrő| szó|ó
tájékoztatás pedig a Ve. 10. s (3),221. $, a 223. -225. S-okon a|apu|'

Gyömro, 2014. október 3.


