Csömör Nagyközség Helyi Választási Bizottság
44/2014. (IX.30.) HVB Számú határozata

Csömör Nagyközség HeJyi Választási Bizottsága a Demokrata Kör Egyesület Csömörért
(rövid neve: Szeretlek Csömör; bírósági nyilvántartásba-vételi szám: 65888/2002; székhely:
2141
Csömör,
Vörösmarty
u.
1.
telefon:
06
20
9341310;
e-mail:
szeretlekcsomor(ü~RrnaiLcom), mint jelölő szervezet elnöke, Bátovszki György által 2014.
szeptember 29-én e-mailben beadott, a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. ~
(1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek megsértése miatt benyújtott kifogása
tárgyában a Ve. 214. ~ (1) és a 307./P. * (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében 5
igen és 1 nem szavazattal a következő döntést hozta:
Csömör Nagyközség Helyi Választási Bizottsága Demokrata Kör Egyesület Csömörért
(rövid neve: Szeretlek Csömör; bírósági nyilvántartásba-vételi szám: 65888/2002;
székhely: 2141 Csömör, Vörösmarty u. 1. telefon: 06 20 9341310; e-mail:
szeretlekcsomor(~2mail.com), mint jelölő szervezet elnöke, Bátovszki György által
2014. szeptember 29-én e-mailben beadott, a Ve. 2. * (1) bekezdés a) és e) pontjában
foglalt alapelvek, mint a választás tisztaságának megóvása és jóhiszemű és
rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveinek megsértése miatt benyújtott kifogását
elutasítja.
E határozat ellen a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (Budapest, V.
kerület Városház u. 7.), de a döntést meghozó Csömör Nagyközség Helyi Választási
Bizottságához benyújtott (2141 Csömör, Szabadság u. 5. e-mail: rol2hiv~csomor.hu,
i2az2atasiosztcü2csomor.hu Fax: 28/544-040) fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 3 napon
belül megérkezzen Csömör Nagyközség Helyi Választási Bizottságához. A fellebbezésre
irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 2014. október 3-án 16 órakor jár le.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a kérelem 223. * (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy
más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
-

-

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás
A Demokrata Kör Egyesület Csömörért (rövid neve: Szeretlek Csömör) elnöke
Bátovszki György (a továbbiakban: kérelmező) a szeretlekcsomor~i~mail.com email
címről 2014. szeptember 29-én 17.10 órakor a Csömöri Helyi Választási Bizottságnak (a
továbbiakban: HVB) címezve kifogást nyújtott be, a Ve. 2. *-ának a) és e) pontjában
foglaltak megsértésére való hivatkozással. Kérte a HVB-t, hogy a kifogásnak adjon helyt, s
a Ve. 218. ~ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a jogszabálysértés tényét
állapítsa meg, valamint ajogsértőt további jogszabálysértéstől tiltsa el. Továbbá kérte, hogy
döntésében valamennyi jelölt és jelölő szervezet figyelmét hívja fel a döntésében foglalt
jogszabálysértésre, valamint arra, hogy a jövőben tartózkodjanak minden hasonló
kampánytevékenységtől.
A kifogásban foglaltak szerint „2014. szeptember 27-én reggel a település több pontján
(Széchenyi utca Muskátli kocsma előtti hirdetőtáblán, Hősök tere, P. S. Művelődési Ház
melletti hirdetőtáblán, Krammer Teréz Zeneiskola melletti hirdetőtáblán, Béke tér,
virágossal szembeni hirdetőtáblán, 1-1EV megállóban lévő hirdetőtáblán, az evangélikus
templom melletti buszmegállóban lévő hirdetőtáblán), számos, négy különböző tartalmú, a
Szeretlek Csömör jelölő szervezet logójával ellátott, a Jelölő szervezet, valamint jelöltjei
számára ismeretlen és általuk nem engedélyezett plakát került kihelyezésre. A plakátok
tartalmukat tekintve a Jelölő szervezet ellen irányulnak és a választói akarat befolyásolására
illetve annak megkísérlésére alkalmasak, rnegtévesztőek, tekintettel arra, hogy a Jelölő
szervezet logój ával használják.”
A kérelmező szerint a logó jogszerű használója a Jelölő szervezet, aki nem adott engedélyt a
logó kifogásolt plakátokon történő felhasználására. Az engedély nélküli logóhasználat a
kihelyezett plakátokon véleménye szerint egyértelműen jogszabálysértő és a Jelölő
szervezet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben védett személyiségi
jogainak nyilvánvaló megsértését is jelenti. A Ve. 2. * a) pontjában lefektetett, a választás
tisztaságának elve nem csak a Ve. rendelkezéseinek megtartását, de egyéb jogszabályok
betartásának követelményét isjelenti a választási és politikai kampány során.
Kifogásolta továbbá, hogy a plakátok nem voltak ellátva impresszummal, így nem derül ki,
hogy mely szervezet, vagy személy megbízásából készültek, kerültek terjesztésre, illetve
kihelyezésre.
A HVB a tényállás tisztázása során meghallgatta a kérelmező által megjelölt tanút Krizsán
Tamást, valamint megvizsgálta a rendelkezésre álló tényeket, bizonyítékokat, és a Ve.
alapján az alábbi tényállást állapította meg:
A Demokrata Kör Egyesület Csömörért (rövid neve: Szeretlek Csömör) logójának
használata alapján egyértelmű, hogy azt a plakát készítője nem sajátjaként használja, azzal
ilyen módon nem él vissza, kifejezetten utal a logó áthúzásával és a szöveggel, hogy a logó
tulajdonosával szemben fejez ki ellenvéleményt, a felhasználás módja tehát nem jogsértő. A
bizottság megállapítja továbbá, hogy a logó használatának polgári jogi (személyiségi jogi)
vizsgálata nem tartozik a választási eljárás körébe.
A bizottság megállapította azt is, hogy a plakátokon szereplő szövegek nem valótlan
tartalmúak, nem tartalmaznak sértő kifejezéseket, tényeket, ezért ebben a vonatkozásban
sem sérti a választási eljárás alapelveit. A HVB a mérlegelés során figyelembe vette a

Nemzeti Választási Iroda által kiadott 192. számú választási segédletének jogértelmezését,
mely szerint: „A választási kampány része és velejárója az, hogy a jelöltek és a jelölő
szervezetek egymás tevékenységét illetően kritikát fogalmaznak meg, illetve minősítik
egymás programját (un. negatív kampány), lényeges azonban elkülöníteni azt, hogy a
választási kampányban az egymás irányában megjelenő kritikai megnyilvánulások
véleményt közölnek, vagy tényt állítanak. Míg a vélemény legyen az akár szélsőséges, vagy
egyesek számára bántó, önmagában nem vezethet a választási jogszabályok megsértéséhez,
a valótlan tartalmú tényállítások azonban alkalmasak a választópolgárok megtévesztésére,
így a választásra irányadó jogszabályok megsértésére.”
A HVB az impresszum hiányára vonatkozóan a Ve. 144. ~ (2) bekezdését vette alapul, mely
szerint „kampány időszakban ajelölő szervezetek és ajelöltek engedély és bejelentés nélkül
készíthetnek plakátot.”
A HVB figyelembe vette a Nemzeti Választási Iroda 192. számú segédletének
jogértelmezését, mely szerint: „A Ve. 144. * (2) bekezdése alapján kampányidőszakban a
jelölő szervezeteknek és a jelölteknek nem kell engedélyt kérni, illetve bejelenteni, ha
választási
plakátot
szeretnének
készíteni.
A médiaszolgáltatásokról
és
a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Mttv.) 46. * (9)
bekezdés szerint azonban a sajtóterméken, és ha jogszabály eltérően nem rendelkezik az
egyéb kiadványon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb
adatokat (impresszum).
E körben a bizottság megállapította, hogy a plakát nem számít sajtóterméknek és a plakát
fogalmát az Mttv. fogalmi körén kívül a Ve. 144. * (1) bekezdése határozza meg.
A Helyi Választási Bizottság fentiek miatt a Demokrata Kör Egyesület Csömörért jelölő
szervezet elnökének, Bátovszki György választási kifogását elutasította. Megállapította
továbbá, hogy a választási plakátokon célszerű lenne impresszum elhelyezése, de a jelenlegi
jogszabályi háttér nem teszi kötelezővé.
A Helyi Választási Bizottság hatáskörét és illetékességét a Ve. 214.
307fF. * (1) bekezdés b) pontja biztosítja.
A határozat a Ve. 214. * (1) bekezdés, 218.
jogorvoslatról való tájékoztatása 223.

*

*

(1) bekezdése és a

(1) bekezdésén,, 220. g-án alapul, a
225. ~-án alapul.

Csömör, 2014. szeptember 30.

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2014. évi XXXVI. törvény 49. * (2)
bekezdése alapján a határozatot 2014. október 1-jén Csömör Nagyközség Polgármesteri
Hivatalának hirdetőtábláján nyilvánosságra
Csömör, 2014. október 1.
i Bizottság Elnöke

