Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

KIVONAT
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának az
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda épületében 2018. április 8-án 14:00
órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
56/2018. (IV. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága Szabó
Zsolt 3000 Hatvan, Nagy Sándor u. 7. szám alatti lakos, a FIDESZ - Magyar Polgári
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt képviseletében benyújtott kifogás tárgyában
meghozta a következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága Szabó
Zsolt 3000 Hatvan, Nagy Sándor u. 7. szám alatti lakos, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség
és a Kereszténydemokrata Néppárt képviseletében benyújtott
kifogását elutasítja.
A határozat ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.)
címzett, Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottságához
(3000
Hatvan,
Kossuth
tér
2.,
fax.:
37/345-455,
e-mail:
valasztasiiroda@hatvan.hu; a továbbiakban: OEVB) előterjesztett fellebbezést lehet
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 11-én 16.00
óráig megérkezzen az OEVB-hez.
Fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes személy és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus
levélben lehet benyújtani. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, továbbá 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.
Indokolás
I.
Szabó Zsolt 3000 Hatvan, Nagy Sándor u. 7. szám alatti lakos szám alatti lakos 2018. április
5-én 18:49 órakor elektronikus úton kifogást terjesztett elő az OEVB-hez, mely szerint 2018.
április 4-én észlelte, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet, Sneider
Tamás egyéni jelöltre történő szavazásra buzdító szórólapot adott ki Heves és Ludas
településeken. Kifogást benyújtó bizonyítékként Vargáné Csengeri Mónika 3274 Ludas
Szabadság u. 1. szám alatti lakos, valamint Sveiczer Sándor Péter 3360 Heves, Bajcsy-Zs.
u. 22/B. szám alatti lakos teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát is csatolta,

akik arról nyilatkoztak, hogy 2018. április 4-én észlelték, hogy a kifogás tárgyát képező
szórólap terjesztését Heves, Nagyfüged és Ludas településeken a Magyar Posta Zrt. helyi
kézbesítői végezték, a szórólapot a település háztartásaihoz eljuttatták. A szórólap
kormányzati kommunikációs elemeket tartalmaz, megtévesztve ezzel a választópolgárokat.
Kifogást benyújtó bizonyítékként mellékelte a szórólapról készült képfelvételt, valamint
Magyarország Kormánya által korábban használt Kormány Információ megnevezésű
plakátokról, szórólapokról készített képfelvételeket. Kifogást benyújtó véleménye szerint a
kifogás tárgyát képező szórólap olyan következtetésekre vezetheti a választópolgárokat,
illetve azt a látszatot kelti, mintha Magyarország Kormánya, illetve a FIDESZ-Magyar Polgári
Szövetség a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetet és Sneider Tamás egyéni
jelöltet támogatná.
Kifogást benyújtó kérte a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontjaiba foglalt jóhiszemű és
rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye, valamint a választások tisztaságának
megóvása alapelvek, a Ve. 141.§-ának, valamint mint választásra irányadó jogszabálynak a
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 5.§ (1) bekezdésének megsértésének megállapítását, az elkövető
további jogsértéstől való eltiltását és bírság kiszabását.

II.
Az OEVB a kifogást megvizsgálta és megállapította az alábbiakat:
A kifogás a Ve. 212. §-ában foglaltaknak megfelel. Szabó Zsolt 3000 Hatvan, Nagy Sádnor
u. 7. szám alatti lakos a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata
Néppárt képviseletére jogosult.
A Ve. 140. § a) pontja alapján kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, mely
alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a
plakát (…).
A Ve. 141.§-a szerint kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban
történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a
választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített
kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
Fenti jogszabályhelyek alapján a kifogás tárgyát képező szórólap kampányeszköz, annak
terjesztése kampánytevékenység.
A szórólapon felelős kiadóként Sneider Tamás került feltüntetésre. A szórólapon az alábbi
felhívás szerepel: „Április 8-án szavazzon Sneider Tamásra és a Jobbikra!” Ezen tartalmi
elemek alapján az OEVB megállapítja, hogy a szórólap a választói akarat befolyásolására
alkalmas akként, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetre és Sneider
Tamás egyéni jelöltre történő szavazásra buzdít.
Az OEVB megállapítja, hogy a kifogás tárgyát képező szórólap egyik oldalának középső
harmadában elhelyezett megjelenítés grafikai elemei (színhasználat, betűtípus, elrendezés)
nagyfokú hasonlóságot mutat korábban a Magyarország Kormánya által használt „Kormány
Információ” elnevezésű plakátokkal szórólapokkal.
A szórólap ugyanezen oldalán az alábbi felhívások szerepelnek: „Állítsuk meg az Orbántervet!”, „Április 8-án szavazzon Sneider Tamásra és a Jobbikra!”
A szórólap másik oldalán a „Stop hazudozás!, a „Stop migráció!” és a „Határőrséget!”
felhívások szerepelnek, valamint Magyarország Kormányának egyes tagjait, illetve a FIDESZ
- Magyar Polgári Szövetség egyes vezető politikusait feltüntető képfelvétel szerepel az alábbi
felirattal: „Együtt engedték be migránsok ezreit az országba!”, valamint egy másik
képfelvétel, melyen Orbán Viktor miniszterelnök és az egyiptomi elnök együtt látható.

Mindezeket összességében értékelve az OEVB nem osztja a kifogás benyújtójának azon
véleményét, hogy a szórólap azt a látszatot kelti, hogy Magyarország Kormánya támogatja a
Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetet és Sneider Tamást, a jelölő szervezet
egyéni jelöltjét.

III.
A Ve. 208.§-a értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a
választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés)
hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
nyújthat be.
Az OEVB nem osztja a kifogás benyújtójának azon állítását, hogy a Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
törvény 5.§ (1) bekezdésében, valamint 11.§ (1) bekezdésében foglaltak választásra
irányadó jogszabályhelyek. Ezen rendelkezések megsértése jelen határozat II. pontjában
kifejtettek szerint választásra vonatkozó alapelvekbe ütköző cselekmény.

A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontján, 140. § a) pontján, 141.§-án, 144. § (1)
bekezdésén, 212. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án, 225. §-án és 297. § (1)
bekezdés b) pontján alapul.

Hatvan, 2018. április 8.

Dr. Hóka József
Heves megye 3. számú OEVB elnöke

