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Szám:88/2010.(IX.23.)

Tárgy: A FIDESZ-KDNP képviselıjelöltjeinek kifogása

HATÁROZAT
Tata Város Helyi Választási Bizottsága (székhely: Tata, Kossuth tér 1.sz.) a FIDESZ-KDNP
képviselıjelöltjei (továbbiakban: kifogást benyújtók) által benyújtott kifogásnak
helyt ad,
megállapítja, hogy Bálint Csaba képviselı-jelölt megszegte a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. tv. (továbbiakban: Ve.) 3.§ d) pontjában meghatározott jóhiszemő és rendeltetésszerő
joggyakorlás alapelvének követelményét.
A Választási Bizottság eltiltja Bálint Csabát a további jogszabálysértésektıl.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül jogszabálysértésre, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozatára hivatkozással a Területi
Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a határozatot hozó Tata Város
Helyi Választási Bizottságánál (2890.Tata, Kossuth tér 1.). A fellebbezésnek tartalmaznia
kell a fellebbezés alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és – ha a
lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint a fellebbezés benyújtójának
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is. A fellebbezést úgy
kell benyújtani, hogy az legkésıbb 2010. szeptember hó 25.nap 16.oo óráig megérkezzen.
A fellebbezés elbírálása a Területi Választási Bizottság hatáskörébe tarozik.

INDOKOLÁS
A kifogást benyújtók választási kifogást nyújtottak be a Bizottsághoz 2010. szeptember 21.
napján, amelyben elıadják, hogy Bálint Csaba a Magyar Demokrata Fórum képviselıjelöltje
magát a választók elıtt független jelöltként tünteti fel. Bizonyítékként csatolták Tata Város
Helyi Választási Irodájának közleményét a 2010. október 3. napján tartandó helyi
önkormányzati képviselık, polgármesterek, települési kisebbségi önkormányzatok
választásának jelöltjeinek a nyilvántartásba vételérıl (továbbiakban: nyilvántartás), valamint
Bálint Csaba képviselıjelölt szórólapját, illetve Bálint Csaba internetes blogjának
kinyomtatott oldalait.
A kifogást benyújtók kérik, hogy a Választási Bizottság állapítsa meg Bálint Csaba
jogszabálysértését, és tiltsa el İt a további jogszabálysértı magatartástól.
Bálint Csaba a Magyar Demokrata Fórum képviselıjelöltje, amely kiderül a bizonyítékként
becsatolt nyilvántartásból is.
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Bálint Csaba ugyan, mind a bizonyítékon szereplı szórólapján, mind az internetes blogján a
Magyar Demokrata Fórumot, mint támogató (nem mint jelölı) szervezetet megjeleníti,
azonban magát egyértelmően független jelöltként nevezi meg, ezzel a valóságot elferdítve, a
választókban azt a látszatot kelti, hogy Bálint Csaba nem egy politikai párt jelöltje, hanem
független jelölt.
A Ve. 3.§ d) pontja mondja ki, hogy a választásban érintett résztvevık kötelesek a jóhiszemő
és rendeltetésszerő joggyakorlás alapelvét betartani a választási eljárás során. A választók
megtévesztése a jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás alapelvébe ütközik, amelyet a
Legfelsıbb Bíróság a BH2006.231. számú határozatában mond ki, miszerint a választásban
érintett résztvevık akkor gyakorolják jóhiszemően és rendeltetésszerően jogaikat, ha a
választópolgárokat az ıket érintı minden kormányzati és társadalmi kérdésben a valóságnak
megfelelıen tájékoztatják, és politikai ellenfeleik választási esélyeit nem a választók
megtévesztésével - akár egyes tények elhallgatásával vagy elferdítésével - kísérlik meg
csökkenteni.
Mivel Bálint Csaba a választókat megtévesztette, ezért a Ve. 3.§ d) pontjában meghatározott
alapelvét megsértette.
A fentiek alapján a Bizottság a rendelkezı részben foglaltak szerint hatrozott.
A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken alapul.
T a t a , 2010. szeptember 23.

Markos Anikó
választási bizottság elnöke
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