Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
35/2010. (IX. 06.) határozata
A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (3) bekezdés f.) pontjában megállapított hatáskörében
eljárva Nagy László, a KDNP sümegi szervezetének elnöke (8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 17.)
által a Sümegi Helyi Választási Bizottság 32/2010. (IX. 03.) számú határozata ellen benyújtott
fellebbezés tárgyában meghozta a következő
h a t á r o z a t o t:
A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság a Sümegi Helyi Választási Bizottság
32/2010. (IX. 03.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz
címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani a Területi Választási
Bizottságnál (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., fax: 88/545-087, e-mail:
mokaljegyzo@vpmegye.hu).
A bírósági felülvizsgálat elleni kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010.
szeptember 8. napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az
ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi
képviselet nélkül is eljárhat.
A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7.500 Ft. Faxon vagy e-mailen
benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
Indokolás
Nagy László a Helyi Választási Bizottság (HVB) határozata ellen 2010. szeptember 4. napján
fellebbezést nyújtott be és kérte annak kivizsgálását, hogy a helyi önkormányzati választás
kampányában történt-e visszaélés a helyi FIDESZ részéről. Kérte továbbá, hogy a választási
bizottság tekintse érvénytelennek Gombai Katalin FIDESZ támogatott indulását, mivel nem
rendelkezik a KDNP helyi szervezetének támogatásával.
Álláspontja szerint a helyi FIDESZ szervezet a kampányában és a kopogtató cédulák
összegyűjtése során megtévesztette a választópolgárokat, mivel a helyi KDNP nevét és
logóját úgy használta, mintha a jelöltjei a helyi KDNP támogatását élveznék, holott ilyen nem
volt.
A HVB Gombai Katalin jelöltet FIDESZ támogatással vette nyilvántartásba, ez azonban
ellentétes a helyi kampány szóróanyagával, ahol FIDESZ-KDNP támogatást jeleztek a
lakosság felé. A kettős támogatás jelzése a választások végkimenetelét alapvetően
befolyásolhatja.
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A fellebbezés az alábbiak szerint alaptalan:
Az Országos Választási Iroda által vezetett nyilvántartásból megállapítható volt, hogy a
FIDESZ Magyar Polgári Pártot és a KDNP-t, mint jelölő szervezetet az Országos Választási
Bizottság külön-külön nyilvántartásba vette, s így akár önállóan, akár közösen indíthattak
jelölteket a helyi önkormányzati választáson. A pártok képviseletében a szervezet bírósági
nyilvántartásba is bejegyzett törvényes képviselője jogosult, illetve az a személy, akit a
törvényes képviselő erre meghatalmazott.
A rendelkezésre álló meghatalmazásokból megállapítható, hogy az erre meghatalmazott
személy Veszprém megyében jogosult volt olyan jelöltek bejelentésére az illetékes választási
szerveknél, akik csak FIDESZ, illetve közös, FIDESZ-KDNP támogatással indultak.
A Területi Választási Bizottság (TVB) álláspontja szerint nem tartozik a választási bizottság
hatáskörébe annak elbírálása, hogy a jelölő szervezetek között van-e együttműködés, s ha
igen, milyen együttműködés van, illetve, hogy egy párt országos, illetve helyi szervezete
között valamely kérdésben van-e egységes álláspont, vagy sem.
A HVB-hez benyújtott jelölés alapját képező ajánlószelvények tartalma egyértelmű volt
abban a tekintetben, hogy a jelölt mely szervezet jelöltje. Az ajánlószelvényt a Ve. 47. § (2)
bekezdésének értelmében a választópolgár tölti ki és adja át a jelöltnek vagy a jelölő szervezet
képviselőjének. Erre tekintettel a TVB véleménye szerint a választópolgár az ajánlószelvény
átadásakor tudatában volt a jelölő szervezet megnevezésével, azzal, hogy a jelölt mely párt
támogatásával indul jelöltként. A választópolgárok megtévesztése így nem volt
megállapítható.
A HVB tehát a törvényi feltételeknek megfelelő okiratok alapján vette nyilvántartásba a csak
FIDESZ támogatással állított jelöltet.
Mindezekre tekintettel a Területi Választási Bizottság a rendelkező részben írtak szerint
határozott.
A határozat a Ve. 81. § (1) bekezdésén, (4) bekezdés a) pontján, 105/A. § (3) bekezdés f)
pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 82. § (1) bekezdésén, 83. §(1)-(2) és (7)
bekezdésén, 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1)
bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a
Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapszik.
Veszprém, 2010. szeptember 6.

Dr. László Zoltánné
a Területi Választási Bizottság
elnöke

