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Tárqv: Ducsai Sándor, a FIDESZ-KDNP, mint jelelő szervezet képvise|etében

benyújtott kifogás elbírá|ása

Gyömrői Helyi Vá|asztási Bizottság

83l2o14. (x.12.) számú határozata

A Gyömrői He|yi Vá|asztási Bizottság Ducsai Sándor, a FIDESZ-KDNP, mint jelelő

szervezet képvisele{en"n (továbbiaküan beadványozó) benyújtott kifogás tárgyában

meghozta az a|ábbi

határozatot:

A Gyömrői He|yiVá|asztási Bizottság a kifogást eIutasítja.

A választási bizottság elsőfokÚ határozata ellen meghozata|ától számított 3 napon

be|ül a központi néíjegyzékben szereplő vá|asztópolgár,. je|ölt, jelölő szeryezet,

továbbá az ügyben eriritett természet". es jogi személy, 1og szemé|yiség né|kÜ|i

szervezet a pest Meóvei Területi Választási riizóttsaghoz (1052 Budapest, Városház

ú. z l címzett teIteoüézest nyújthat be jogszabá|ysértésre hivatkozással, illetve a

választási bizottsáó 
- 
*éd"gáe.i jogköibán hozoJt határoza|a e||en, úgy, hogy"

megérkez zen a határozatot hozi uát.i'ta.i bizottsághoz (Cím: 2230 Gyömrő, Fő tér

1,sz', e-mai: ieqyió@qvomro.hu, fax: 29 33o-o78) legkésőbb 2014,.október 15-én

i , ' " ,b" l ro .o@ésnektar ta lmazn iakeI lakére lemVe'223 's(3)
bekezdése szerinii áIapját, a benyÚjtijának nevé!, Iakcímét (székhelyét) és - ha a

Iakcímétől 1szexÁetyetö| eItér - ió.tái ertesítési címét, a kére|em benyújtojának

személyi azonosítoiát, ill"tu" ha a külföldön é|ő, magyarországi .lakcímmeI nem

rendelkezo választopo|gár nem rendelkezik személyi azono.sítóval, a magyar

arümporgarsagat 
-igazoló 

oriratá1ak típusát és számát, vagy jelö|ő szervezet vagy

más szervezet esétében a bírósági hyilvántartásba-vételi számát' A fellebbezés

tarta|mazhatja oenvujiojanax telefáxszámát Vagy elektronikus levé|címét, i|letve

kézbesítési megbzáiÚán"r. nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levé|címét. A

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók"

Indoko|ás

t .

Beadványozó szemé|yesen 2014. oktiber 12-én, 11.oo órakor, a He|yi Választási

Éi,ott.ag Etnoténér címzett kifogást nyújtott be az alábbi tartalommal:

"APestMegye iTerÜ|et iVá|asztás iB izot tság16312014,(X.07.) .sz .határozatamegállapította, Éogy a Gyömrői Po|gári xti1 !9v9]ü|et korábbi szóró|apja sértette a

Ve. 2.S(1) bekezdés a pontját a válaiztási e|járás tisztaságának megóvására irányu|ó

alapelvet.
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A Gyömrői Polgári Kör Egyesü|et a TVB fent hivatkozott, jogsértŐ magatartás
megállapítását tartalmazi határozatának meghozata|át követően isméte|t jogsértést
követett e|, ugyanis formai-tartalmi megje|enésében hason|ó, újabb sziró|apot
(1.mellék|et) terjesztett, i||etve terjeszt Gyömrőn, ame|yet a |akossági posta|ádákba
helyeznek el.
A Gyömrői Po|gári Kör EgyesÜlt által terjesztett Újabb szóró|ap tartalma álláspontom
szerint a Ve' hivatkozott rendelkezéseibe Ütközik. Az első oldalon Spaits Mikst
e|nökként, éS a ,,F|DESZ-KDNP önkormányzati képvise|ője''.ként je1öli a kiadvány,
azonban Spaits Mik|ós semmi|yen tisztséget nem vise| sem a FlDEsZ-ben, sem a
KDNP.ben, illetve ezek he|yi szervezeteiben sem, továbbá nem a F|DESZ-KDNP
jelö|tje, a FlDESZ-KDNP nem támogatja őt, illetve tevékenységét.

A Gyömrői Polgári Kör EgyesÜ|et által terjesztett újabb szórólap megjelenési formája
azt a |átszatot ke|ti, mintha az a FIDESZ.KDNP je|ö|ő szervezet szirólapja lenne, de
ez nem fe|el meg a valóságnak. A F|DESZ-KDNP - sem országos, sem he|yi
szervezeti útján _ nem kötött választási megállapodást a Gyömrői Polgári Kör
EgyesÜ|ette|, és nem támogatja a szervezetet, i||etve tevékenységét. a szóró|apon
haszná|t arculati elemek és a szóró|ap színvi|ága, illetve az ezekbő| adódó
összhatása je|entős mértékű egyezőséget mutat a FIDESZ-KDNP je|ö|o szervezet
á|tal mind Gyömrőn, mind országosan használt arcu|ati e|emekke|, ezért a
vá|asztópo|gárok megtévesztésére a|kalmas, ugyanis azt a |átszatot ke|ti számukra,
hogy a szóró|ap a FIDESZ.KDNP.tőI, vagy azza| po|itikai egytittműködésben lévő
szervezettő| származik.
A fenti Ügyben az a|ábbi tárgyi bizonyítékokat terjesztem e|ő, ame|yeket mellékelten '.,''
csatoIok. A|átámasztás cé|jábó| a FlDESZ-KDNP áltaI terjesztett szóró|apot
(2.mel|ék|et) is csatolom a kifogáshoz, ame|y a|apján a Gyömrői Po|gári Kör
EgyesÜ|et álta| terjesztett szórólap vá|asztók megtévesztésére alka|mas vo|tát a T.
Vá|asztási Bizottság e|bírá|hatja. A csatolt szórólap a|kalmas arra, hogy a Tiszte|t
Vá|asztási Bizottság a F|DESZ-KDNP á|tal használt szórólapok he|yi és országosan
is á|ta|ánosan haszná|t arcu|ati e|emeit megvizsgá|ja. A kifogás tárgya ugyanakkor
nem kizáró|ag a szóró|ap hasonlóságának megá||apítására, hanem a FIDESZ-KDNP
á|ta| á|talánosságban a|kalmazott arcu|ati elemek Gyömrői Polgári Kör Egyesü|et
á ltaI i jogsértő használatának megállapítására i rányu |'

A formai elemek mel|ett a fentiekben ismertette, hogy a Gyömrői Po|gári Kör
egyesü|et szórólapján Spaits Mik|ós neve alatt az ,,e|nök FlDEsZ KDNP' fe|irat
szerepel, amely nyi|vánva|ó bizonyítéka annak, hogy a Gyömrői Po|gári Kör
EgyesÜlet saját szórólapján Spaits Miklóst olyan színben tünteti fe|, mintha ezen a
vá|asztáson őt a FlDESZ.KDNP jelölő szervezet indítaná, Vagy legalábbis
támogatná, szándékosan megtévesztve ezze| a szavazőkat. Spaits Mik|ós ezen a
vá|asztáson nem indul a FlDESZ-KDNP je|öltjeként, ezért minden korábbi kapcso|ata
a F|DESZ-KDNP-veI irre|eváns egy o|yan kampány során, ame|yben a Gyömrői
Polgári Kör Egyesü|et je|ö|ő szervezet vezetőjeként igyekszik e|nyerni a választók
biza|mát. Spaits Mik|ós neve alatt az ,,elnök FIDESZ-KDNP'' fe|iratot kizárő|ag a
vá|asztók megtévesztésére irányu |ó szándékként tudj u k érte|mezn i.

A szóró|ap fentiekben ismertetett formai és tarta|mi e|emei kü|ön-kü|ön, i||etve
összességÜkben is azt a vá|asztók számára megtévesztő látszatot ke|ti, mintha a



szórólap a FIDESZ-KDNP-tőI származna, i||etve a jelö|ő szervezetnek, va|amint
jelö|tjeinek kapcso|ata |enne a FIDESZ-KDNP-vel'

A Ve 209. s (1) a|apján nyi|atkozom, hogy a sziró|apot 2014. október 10-én ta|á|tam
a postaládám ban. A jogsértő tevékenység a|átámasztásaként további bizonyítékként,
jelen fellebbezés me||ék|eteként további 2 gyömrői választópo|gár nyi|atkozatát
nyújtom be. A nyilatkozatokból megállapítható, hogy a kifogás megérkezése a HVB-
hez a sérelmezett jogszabá|ysértés elkövetésétő| számított 3 napon be|ü| megtörtént.

A sziri|ap, i||etve a Gyömrői Po|gári Kör EgyesÜ|et isméte|t jogszabá|ysértő
tevékenysége - a Ve. hivatkozott rende|kezései szerint _ sérti a vá|asztás tisztaságát,
az esé|yegyen|őséget a je|öltek, i||etve je|ö|ő szervezetek között, továbbá a
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásba Ütközik.''

Kérte a Választási Bizottságot, hogy a benyújtott kifogásnak he|yt adjon, az isméte|t
jogszabá|ysértés tényét á||apítsa ffieg, valamint a je|ö|ő szervezetet a további
jogsértéstől ti|tsa e|'
A Beadványhoz csatolta a kifogáso|t a szórólapokat, va|amint a FIDESZ-KDNP álta|
terjesztett sziró|apot, va|amint két tanú nyi|atkozatát"

il.

Gyömrői He|yi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) megvizsgá|ta a kifogássa|
szemben támasztott törvényi követe|ményeket, megá||apította, hogy a beadványozó
a központi névjegyzékben szerepe|, a kifogás nem e|késett és megfe|e| a Ve.
rendeIkezéseinek.

A HVB a benyújtott iratokat és az e|járást áttekintve a Ve. a|ábbi rendelkezéseire
tekintette| alakította ki á|láspontját:

A Ve" 2. s (1) bekezdése szerint a vá|asztási e|járás szabá|yainak a|ka|mazása
során érvényre ke||juttatni - többek között - a következő a|apelveket:

a) a vá|asztás tisztaságának megóvása,
c) esélyegyen|őség a jelölték és a je|ö|ő szervezetek között,
e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakor|ás'

Ve. 43. s (1) A választási bizottság a rendelkezésére á||ó bizonyítékok a|apján
tisztázza a d ö ntés h ozata|hoz sz Ü ksé g es té n yá | | ást'

(2) A vá|asztási bizottság e|járásában minden o|yan bizonyíték fe|haszná|ható,
ame|y alka|mas a tényá||ás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték kÜlönösen:
a nyilatkozat, az irat, a tanÚva||omás és a tárgyi bizonyíték.

(3) A vá|asztási bizottság a kére|mező részére - kérésére - biztosíthatja a szóbeli
nyi|atkozattétel |ehetőségét' Ez esetben az e||enérdekű fé| számára is - ha je|en van
. |ehetóvé ke|| tenni a szóbe|i nyi|atkozattéte|t.

(4) A vá|asztási bizottság Vagy a vá|asztási iroda á|ta| hivata|osan ismert és a
köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.



(5) A vá|asztási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értéke|i,
és az ezen alapu|ó meggyőződése szerint á||apítja meg a tényá||ást.

Ve. 209. s (1) A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett
jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás
eIbírá|ására hatáskörrel és illetékességgeI rende|kező vá|asztási bizottsághoz.

(2) Fo|yamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sére|mezett
tevékenység fenná||ásának te|jes időtartama a|att be |ehet nyújtani'- A jogorvoslati
határidő kezdete nem a sére|mezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az
utolsi időpont, amikor a sérelmezett á||apot még fenná||.

Ve.218.s (1) A vá|asztási bizottság a kifogásró| a rende|kezésére á||ó adatok
alapján dönt.

(2) Ha avá|asztási bizottság a kifogásnak he|yt ad

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

b) a jogsértőt e|ti|tja a továbbijogszabá|ysértéstől,

c) a vá|asztási e|járást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és
megismételteti,

d) a vá|asztási kampány szabá|yainak megsértése, i||etve a 124' s e)
bekezdésében és a 155. $-ban fog|a|t köte|ezettség megszegése esetén bírságot is
kiszabhat.

Ye' 220' $ Ha a vá|asztási bizottság a kifogásnak nem ad he|yt, azt elutasítja.

A HVB megá||apította, hogy a becsato|t szóró|ap egyérte|műen a Gyömrői Po|gári
Kör EgyesÜ|et álta| terjesztett kiadvány. A Pest Megyei TerÜ|eti Vá|asztási Bizottság
163l2014.(X.07') sz' TVB határozatában (ame|y a FIDESZ jelenlegive| hason|ó
tartalmÚ beadványáva| kapcso|atosan szÜletett) megállapította, hogy a Gyömrői
Polgári Kör korábbi szórólapján haszná|t arcu|ati e|emek és a színvilág, i||etve az
ezekbő| adidó összhatás az, amely je|entős mértékű egyezőséget mutat a F|DESZ-
KDNP szóró|apján haszná|t arculati e|emekke|. E határozat azonban nem mondta ki
azt, hogy a narancssárga és a kék szín együttes haszná|ata, i|letve a nemzeti színű
zászlik szórólapon történő fe|tüntetése joge||enes és megtévesztő je||egű |enne. A
Gyömrői Polgári Kör jelen szóró|apja nem tarta|mazza azt a korábbi szórólapon
szerep|ő |ogót, ame|y a |eginkább megtévesztő megjelenésse| rende|kezik. A
sziró|ap be|ső o|dalán egyérte|műen fe|tüntetésre kerÜ|, hogy a je|öltek a Gyömrői
Polgári Kör EgyesÜ|et képviselő.jelö|tjei, így senki sem gondo|hat arra, hogy a
szóró|ap a FIDESZ-KDNP-hez köthető, mive| a HVB sem a megtévesztő jellegű
tartalmat, sem az i|yen kÜ||emű azonosságot nem ta|á|ta bizonyítottnak ezért a
rende|kező részben fogla|tak szerint határozott.

I I I .



A Gyömrői He|yi Vátasztási 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.
s (t) és (2) bekezdésében, 46. $-ában, 208-209. $-ában, 212. $-ában,214. $-ában,
áte. s (1).(2) bekezdésében, a médiaszolgá|tatásokról és a tömegkommunikációról
szó|ó-2010. évi CLXXXV. törvény 2. s (2) d) pontjában, 46. s (9) a).d) pontjában,
2Og. s 22. c) pontjában foglaltakon alapu|, a jogorvoslati lehetőségrő| szóló
tájékoztatás pedig a Ve. 10. s (3), 221' s, a223.-225. $-okon alapul.

Gyömrő' 2014. október 12.

)Szqntay Györgyffi
W
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