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Tárgy: Michl József FIDESZKDNP polgármesterjelöltjének kifogása

HATÁROZAT
Tata Város Helyi Választási Bizottsága (székhely: Tata, Kossuth tér 1.sz.) Michl József, a
FIDESZ-KDNP ( xxxxxxxxxxxxxxxxxx ) polgármesterjelöltje által benyújtott kifogásnak
részben
helyt ad,
és megállapítja, hogy Dr. Szabolcs Tivadar független-polgármester jelölt által terjesztett
szórólap félreérthetı megfogalmazást tartalmaz, ezért megsértette a választási eljárásról szóló
1997. évi C. tv. (továbbiakban: Ve.) 3.§ d) pontjában foglalt jóhiszemő és rendeltetésszerő
joggyakorlás követelményét, ezzel jogszabálysértést követett el.
A Választási Bizottság a kifogásolt szórólap politikai tartalmát nem vizsgálja, ebben a
kérdésben nem foglal állást.
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. október hó 01.nap 16.oo óráig megérkezzen.
A fellebbezés elbírálása a Területi Választási Bizottság hatáskörébe tarozik.

INDOKOLÁS
Michl József ( xxxxxxxxxxxxxxxxx ), a FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje választási
kifogást nyújtott be a Bizottsághoz 2010. szeptember 29. napján, amelyben elıadja, hogy Dr.
Szabolcs Tivadar független polgármester-jelölt szórólapja valótlan adatokat tartalmaz.
Michl József a kifogás mellé csatolta a kifogással érintett szórólapot, amelyben megjelöli,
hogy véleménye szerint Dr. Szabolcs Tivadar valótlanul állítja, hogy „…Tata az elsı Orbánkormány idején FIDESZ többségő képviselı-testülettel mőködött…”
A kifogás igazolásául Michl József csatolta a http://www.valasztas.hu oldalon közzétett
1998.évi önkormányzati általános választások eredményének Tata Város önkormányzata
összetételére vonatkozó adatait tartalmazó oldal kinyomtatott formáját.
Michl József kéri a Helyi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg Dr. Szabolcs Tivadar
jogszabálysértését, és tiltsa el ıt a további jogszabálysértéstıl.
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Michl József által bizonyítékként benyújtott szórólap valóban azt állítja, hogy „…Tata az elsı
Orbán-kormány idején FIDESZ többségő képviselı-testülettel mőködött…”
A szórólapon kifogásolt közlés olyan tényállításnak tekinthetı, amelynek részben politikai
tartalma is van.
A http://www.valasztas.hu internetes oldalon közzétett 1998.évi önkormányzati általános
választások eredményének Tata Város önkormányzata összetételére vonatkozó adatait
tartalmazó oldal vonatkozó információi szerint, 1998-2002 közötti Tata Város Önkormányzati
Képviselı-testületének összetételében 5 tag volt a FIDESZ-MPP FÜGGETLEN KISGAZDA
PÁRT tagja, míg 1 tag volt az MDF jelöltje, 4 tag volt az MSZP, és 3 tag az SZDSZ jelöltje, 2
független képviselı volt, illetve 3 képviselı a Szövetség a Tiszta Közéletért tagja volt.
Ezekbıl a számokból látható, hogy az MSZP és az SZDSZ képviselıi többségben voltak a
FIDESZ-MPP FÜGGETLEN KISGAZDA PÁRT és az MDF képviselıivel szemben. Annak
a vizsgálata meghaladja a Választási Bizottság kompetenciáját, hogy megállapítsa, hogy a
független jelöltek és a Szövetség a Tiszta Közéletért tagjai a kérdéses ciklus alatt melyik párt
érdekeinek megfelelıen szavaztak a döntések meghozatala során, illetve milyen politikai
megállapodások születtek az együttmőködésre.
A fentiek alapján a Választási Bizottság határozatát kizárólag a tényekre szorítkozva, a
szórólapon közölt információra és a választási eredményekre alapozva hozta meg.
Az ismertetett adatokból látható, hogy nem valós a kifogással érintett szórólap állítása,
miszerint „…Tata az elsı Orbán-kormány idején FIDESZ többségő képviselı-testülettel
mőködött…”
A Legfelsıbb Bíróság BH2006.231. számú határozata kimondja, hogy 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.
Dr. Szabolcs Tivadar szórólapján nem szorítkozott a tények közlésére abban, hogy Tata Város
Önkormányzati Képviselı-testülete a választási eredményeknek megfelelıen az 1998-2002-es
idıszakban a rendelkezésre álló adatok szerint nem FIDESZ, ezzel megtévesztette a
választókat, így megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (továbbiakban: Ve.)
3.§ d) pontjában meghatározott jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás alapelvét.
A fentiek alapján a Bizottság a rendelkezı részben foglaltak szerint határozott.
A határozat a hivatkozott jogszabályi helyeken alapul.
T a t a , 2010. szeptember 29.

Markos Anikó
választási bizottság elnöke
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