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8212014. (x.í2.) számú határozata

A Gyömrői He|yi Vá|asztási Bizottság Szabó Lász|ó Dezso, a Gyömrői Po|gári Kör
EgyesÜlet, mint je|ö|ő szervezet képviseletében (továbbiakban beadványozó)
benyÚjtott kifogás tárgyában meghozta az a|ábbi

határozatot:

A Gyömrői Helyi Vá|asztási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megá||apítja,
hogy a gyömrői FlDEsZ szervezet á|ta| a www'ovomro.fidesz.hu hon|apon
közzétett, ,,(gyömrői F|DESZ)" aláírással ellátott ,,Megtévesztette a választókat a
Gyömrői Po|gári Kör'' című írása megsértette a vá|asztási e|járásról szó|ő 2013'
évi XXXVI. törvény 2, s (1) bekezdésének a) pontjában fog|a|t, a vá|asztás
tisztaságának megóvására vonatkozó, valamint az e) pontjában foglalt jóhiszemű
és rende|tetésszerű joggyakor|ására irányuló a|apelveket, és a 2013, évi XXXVI.
törvény 218. s (2) bekezdésének b) pontja a|apján e|tiltja a jogsértőt a további
jogszabá|ysértésto|'

A választási bizottság e|sőfokú határozata ellen meghozatalátó| számított 3 napon
be|ü| a központi névjegyzékben szerep|ő választópo|gár, je|ö|t, jelölő szervezet,
továbbá az Ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi szemé|yiség né|kÜ|i
szervezet a Pest Megyei TerÜleti Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház
u. 7.) címzett fe||ebbezést nyújthat be jogszabá|ysértésre hivatkozássa| úgy, hogy
megérkezzen a határozatot hozó vá|asztási bizottsághoz (Cím: 2230 Gyömrő, Fő tér
1.sz., e-mai: ieqyzo@qyomro.hu, fax: 29 330-078) |egkésőbb 2014. október 15-én
(szerda 16.00 óráig). A fe||ebbezésnek tarta|maznia ke|| 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
személyi azonosítóját, i||etve ha a kÜ|fö|dön é|ő, magyarországi |akcímmel nem
rende|kező vá|asztipolgár nem rende|kezik szemé|yi azonosítóva|, a magyar
á||ampo|gárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy je|ö|ő szervezet vagy
más szervezet esetében a bírósági nyi|vántartásba.véte|i számát. A fe||ebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát Vagy elektronikus |evé|címét, i||etve
kézbesítési megbízottjának nevét és te|efaxszámát vagy e|ektronikus |evélcímét. A
fe||ebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

lndoko lás

t .

Beadványozó szemé|yesen 2014. október í0-én 13.24 órakor kifogást nyÚjtott be,
melyben |eÍrja:
,,A Területi Választási Bizottság 163/2014.(X.07,) számÚ határozatában, jogoruoslati
eljárás keretében egyestjletünk szirilapjával kapcsolatban megállapította, hogy
,,sérti a Ve 2.$(1) bekezdés a) pontját, a váIasztási eljárás tisztaságának megóvására
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irányuló alapelvet. Fenti határozat más megállapítást, illetve rendelkezést nem
tartalmaz' A FlDEsz-KDNP-Gyömrői társaskör jelöIo szeruezet a F\DESZ Gyomrői
Szeruezetének internetes honlapján a fentiTVB határozat tartalmát ugy kozolte, hogy
abban olyan megállapítások szerepelnek, melyek nyilvánvalóan nem felelnek meg a
valoságnak. ldézet a Wv,lw.gyomro'fidesz' hu internetes oldalróI:

1. ,A Teruleti Választási Bizottság szerínt a Gyomrői Polgári Kör EgyesüIet
kiadványának tartalma szintén sértette a váIasztási töruényt, péIdáut: a
FIDEsz,,civil tagozatként,,definiáIta magát, ami ugyancsak me'gtévesztethette
a választókat',,

2. ,,Mivel a választási alapelvekbe ütközik az, hogy a Gyömrői Polgári Kör
megkísérelte a váIasztikat megtéveszteni és ezáItal politikai vetélytársainak
választási esélyét jogtalanul csokkenteni a szeruezetet azonnali hatállyal
eltiltotta a további jog szabálysértéstőI',,

3' ,,Tertjleti Választási Bizottság dontése hivatalosan is bizonyítja, hogy
szeruezeteinkről""

A Terúleti Választási Bizottság határozatában _ melynek bírisági jogoruoslatát
határidőben kezdeményeztük _ csupán abban a tekintetben találta helytáttinak a
FIDESZ-KDNP jelolo szeruezet áItaI benyújtott kifogást, hogy a ,,a szórolapon
hasznáIt arculati elemek és a színvilág, illetve az ezekből adódó összhatás jelentős
mértékű egyezőséget mutat a FIDESZ-KDNP jelöIő szeruezet áItal használt arcutati
elemekkel',, A TerüIeti Választási Bizottság határozatában nem szerepel annak
megállapítása, hogy a weblapon olvashati 1.számban megjelöIt idézetben a
váIasztási töruény megsértését állapította volna meg. IJgyancsak nem szerepel a
TVB határozatában a 2. sorszámmal jelöIt idézetben megjelenő azonnali hatáttyal
történő eltiltás sem. Ugyancsak valótlan a weboldal Teruleti VáIasztási Bizottság
határozatával kapcsolatos azon áIlítása ts, mely szerint ezen határozat bizonyÍtja,
hogy a FIDESZ-KDNP jelölő szeruezetről valótlanságot terjesztettünk volna, ugyanis
a TVB határozatában nem foglalkozott kiadványunk tartalmi részének vizsgátatába'

A FlDEsz hivatalos weboldalán megjelent írás véIeménytlnk szerint alkalmas a
váIasztópolgárok megtévesztésére, mivel a TVB határozatában nem szereplő
állításokat a határozat elemeiként tünteti fel. Ezzel a választók előtt vatotlan
állításokkal rossz színben tünteti fel szeruezetünket, illetve a választásÍ kampány
során megjelenő kiadványainkkal kapcsolatban is féIrevezeti a váIasztókat, mivel azt
állítja, hogy a TVB e|tiltotta szeruezettjnket azonnali hatállyal a további
jog szab á lysé rté stől.',

Kérte a Vá|asztási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogsértés bekövetkeztét, ti|tsa e|
a je|ö|ő szervezetet a jogszabá|yel|enes magatartástó|.
A Beadványhoz csato|ta a kifogáso|t weblapon szerep|ő írást.

il.

A vá|asztási eljárásró| szó|ó 2013' évi XXXV|. törvény (továbbiakban: Ve') 208. $-a
szerint kifogást a vá|asztásra irányadó jogszabá|y, i||etve a választás és a vá|asztási
e|járás aIapelveinek megsértésére (a továbbiakban egyÜtt: jogszabálysértés)
hivatkozássaI a központi névjegyzékben szerep|ő vá|asztópolgár, jelö|t, jelölo
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Szervezet, továbbá az Ügyben érintett természetes és jogi szemé|y, jogi szemé|yiség

e1ffi r;.!fir|7tJ}:lux1 B|o.*.un (a továbbiakban: HVB) megvizsgá|ta a kifogással
slemben támasztott törvényi rovetetményeket,. megariaóitottal hogú a beadványozó

a központi névjegyzékben .,","pái,.á'ritogá. né..'.,-lrr.esett éJ megfelel a Ve.

rendelkezéseinek.

A HVB a benyújtott iratokat és azeljárást áttekintve a Ve. alábbi rendelkezéseire

i"rini"tt"r atat<itotta ki álláspontját:

A Ve' 2' s (1) bekezdése szerint a vá|asztási eljárás szabályainak a|ka|mazása

során érvényre kelljuttatn-i - többek.r<ázott - a következő alapelveket:
"'' 

ö ; vátásztas tisztaságána-k ryeoóvása,
c) esélyegv". rö.eöá-l"r"iúr e. á jelÖ|ó szervezetek között,

ő É h';.""í. u á.-'""no é lteté ssze rű j og gya ko r| á s.

Ve.43.s(1)Avá|asztás ib i zot tsága-rende lkezéséreá l l ib i zonyítékoka lapján
lisziázzaa d ö ntes h óiata t h oz szÜ kség es té nyá l l ást.

(2)Avá lasztás ib izot tságe| járásábanmindeno|yanbizony i tékfe|haszná lható ,
amely alkalmas-á,te"v"iu { ti"'Áá,ásánar megkonnyítésére. Bizonyíték kÜlönösen:

a nyilatkoz at, aLi,J ; iánuvattomás és a tárgyi bizonyíték.

(3)Avá|asztásibizottságakére|mezőrészére-kérésére-biztosítha\aaszóbe|i
nyilatkozattetel.rárretosegei rz 

"."iüá'.' "z 
e||enérdekű fél számára is . ha je|en van

- lehetové kelltenni 
" 

szóbeli nyilatkozattételt.

(4)Avá|asztás ib izot tságVagyavá lasáás i i rodaá l ta|h ivata losan ismertés.a
köztudomásÚ tényeket nem kell bizonyítani'

(5)Avá|asztásibizottságabizonyítékokat.egy.enkéntésösszességükbenértéke|i,
és az"."n "t"iüffiagy7'iooe.",.'erint 

á||apítja meg a tényállást.

Ve.209.s(1)Aki fogástúg'yke||benyújtani , l9 .gy=^]"9|"^?|basérelmezett
jogszabály.",ie,."ixáü"t".et.ír 'iá''i"ii n",ln"-oik-hapon '9q91k"'zen a kifogás

e|bírálására hatáskörrel és irrete[JJsáóóel rendelke ző vá|asztási bizottsághoz.

(2)Folyamatosanfennál ló . . tevékenységesetébenaki fogástasére|mezett
tevékenység f;;iia.án"x terie! ioátáit"'" "r"tt 

né lehet nyojtani. A jogorvoslati

határidő x",jJi".;;; ; .e,"r.,ié'Jti.i"uér."nység kezdő idópontja, hanem az az

utolsóidopont,amikorasére|mezettál lapotmégfennáll.

Ye.218.s(1)Avá|asztás ib izottságaki fogásró larendelkezéséreá l l óadatok
alapján dönt.

(2) Ha a vá|asztási bizottság a kifogásnak helyt ad

a) megá||apitja a jogszabá|ysértés tényét,

b) a jogsértót elti|tja a továbbijogszabálysértéstől,

c)avá|asÉásieljárástvagyannakajogorvos|attalérintettrészétmegsemmisítiés
megismételteti,
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d) a vá|asztási kampány szabályainak megsértése, i||etve a 124' s e)
bekezdésében és a 155. $-ban fogla|t köte|ezettség megszegése esetén bírságot is
kiszabhat.

Ve.220. $ Ha a vá|asztási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt e|utasítja'

A Vá|asztási Bizottság a kifogáshoz becsatolt web|apon szerep|ő írás a|apján
megállapította, hogy kampányidőszakban kerü|t fe| a gyömrői F|DESZ honlapjára,
2014, oktiber 8-án, így a benyújtott kifogás - bár a jogsértés ész|e|ése időpontjának
megje|ö|ése a kifogásbó| kimaradt - határidőben érkezett.

Az írás tarta|mát megvizsgálva a HVB az a|ábbiakat á||apította meg:

Az írásban szerep|ő ,,A Pest Megyei Tertjleti Választási Bizottság (TVB) 2014'
október 7-i ulésén megállapította, hogy a Gyomrői Polgári Kör megsértette a
választási töruényt, emiatt az önkormányzati választáson induló civil szervezetet
eltÍltotta a továbbijogsértéstől,, szovegrész valótlan tényt közöI, miután a TVB idézett
határozatában azt állapította meg, hogy a Gyomrői Polgári Kör Egyesület szórolapja
sérti a Ve' 2's 0) bekezdés a) pontját, a választási eljárás tisztaságának
megivására irányuló alapelvet. A TVB határozatában nem tiltotta el a további
jogsérÍéstől.

Az írásban szereplő ,,a TVB ,,A Tertjleti VálasztásÍ Bizottság szerint a Gyömrői
Polgárí Kör kiadványának tartalma szintén sértette a váIasztási törvényt, (pI': a
FlDEsz ,,civil tagozata,,-ként definiálta magát',, ami ugyancsak megtévesztette a
gyömrői váIasztok, ami a johiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásba tjtközik.''
szövegrész szintén valotlan tényt közöl, ugyanis a TVB határozata az alábbi
megállapítást tartalmazza: ,,DS kifogása szerint az első oldalon sM-t elnökként, és a
,,FIDE9Z.KDNP önkormányzati képviselője,,.ként jelöli meg a kiadvány, azonban SM
semmilyen tisztséget nem visel a FlDESZ.ben, sem a KDNP-ben' A TVB
megállapíotta, hogy a kifogásolt kiadvány első oldalán az aláírás ,,SM elnok a
F|DE9Z-KDNP önkormányzati képviselője". A TVB 72/2014. (Vlll.28.) sz.
határozatával jelolő szeruezetként vette nyilvántartásba a Gyömrői Polgári Kor
Egyesületet, melynek bejelentése szerint az Egyesület képviseletére jogosult egyik
szeméIy sM" A Gyömrő tnkormányzati PortáI tanúsága szerint SM jelenleg a
G yö m rő i Ké pv i se I ő-te st ü l et F i d e sze s ké pv i se I őj e.

A kifogás azon megállapítását, hogy a ,,szórólapon használt arculati elemek és
színvilág, illetve az ezekbőI adódó összhatás jelentős mértékÚ egyezőséget mutat a
F|DE9Z.KDNP jelölő szeruezet által használ arculati elemekkel, ezért a
v á I aszti po lg á ro k m e gtéve szté sé re al kal m a s,, a TV B h e lytá l I on a k ta rlj a.',

A HVB megállapította, hogy azírás a Ve' 2.s (1) bekezdés a) és e) pontjában fog|alt
a|ape|veket sérti, ezért a kifogásnak részben adott he|yt.

A vá|asztási a|apeIvek, így a vá|asztás tisztaságának, valamint a jóhiszemű
rendeltetésszerű joggyakor|ás a|ape|v séreIme akkor ál|apítható ffieg, ha a
vá|asztásban érintett résztvevők a vá|asztással kapcso|atos jogaikat - ezek között a
kampánytevékenység fo|ytatásának jogát - bizonyítottan, o|y módon gyakoro|ják,
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hogy egyes tények elha||gatásáva|, vagy e|ferdítésével megkísérlik a választókat
megtéveszteni.

A kifogás a|apján a Ve. 2.s (1) bekezdés c) pontjának sérelme nem á||apítható meg,
mive| a je|ö|tek és jelö|ő szervezetek közötti esé|yegyenlőség sérelme az egyik
szervezet részérő| a másikri| történő va|ót|an ál|ítások közzététe|e nem érinti az
esélyegyen|őségi követe|mények érvényesü|ését.

Fentiek a|apján a HVB a Ve. 209. s (1) bekezdésében, 218. s (2) bekezdésében
megá||apított hatáskörében e|járva megállapította a jogszabá|ysértés tényét és a
rende|kező részben fog|altak szerint döntött.

l l l .

A Gyömrői He|yi Vá|asztási Bizottság hatásköre és határozata aVe' 2. $ (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 fog|a|takon a|apu|, a jogorvos|ati |ehetőségről szó|ó
tájékoztatás pedig a Ve. 10. s (3)' 221. s, a223'-225. $-okon alapu|.

Gyömrő, 2014. október,l 2.

sot'.t'm,
ky


