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119/2010. (IX. 30.) HVB h a t á r o z a t 
 
Komló Város Helyi Választási Bizottsága a Polics József által benyújtott 
kifogást elutasítja.  
 
A határozat ellen annak meghozatalától számított 2 napon belül megérkezően 
Komló Város Helyi Választási Bizottságához benyújtandó, a Baranya Megyei 
Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezésnek van helye. 
 

I n d o k o l á s 
 
Polics József 2010. szeptember 29. napján kifogást nyújtott be a Komlói Polgári 
Kör – Komlói Kirakat 2010. szeptember 28-án megjelent – hirdetése ellen, mely 
a beadványozó szerint megsértette a választási eljárás jóhiszemű és 
rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A Komlói Polgári Kör hivatkozott 
hirdetése tartalmazza Kósa Lajos Debrecen polgármestere, a FIDESZ ügyvezető 
alelnöke két azon mondatát, melyet a FIDESZ fizetett politikai hirdetésként a 
Komló és Térsége Televízió hétvégi adásában közzétett, valamint a Komlói 
Kirakat szeptember 21-i számában már megjelent hirdetésként szerepel. Polics 
József szerint ez a szövegből kiragadott idézetnek a Komlói Polgári Kör 
hirdetésén történő feltüntetése – az „Összefogás” szót is hangsúlyozva – azt 
sugallja a választóknak, hogy a szervezet jelöltjei mögött a FIDESZ áll, a 
FIDESZ – személy szerint Kósa Lajos – is támogatja őket. A hirdetés ezen 
tartalma a beadványozó álláspontja szerint alkalmas a választók 
megtévesztésére, különös tekintettel arra, hogy a 2006-os választásokon a 
Komlói Polgári Kör a FIDESZ szövetségese volt, ezért kéri a választási 
bizottságot, hogy állapítsa meg a jogsértést és a Komlói Polgári Kört tiltsa el a 
jogellenes magatartástól. Polics Jószef bizonyítékként mellékelte a Komló és 
Térsége Televízió hétvégi adásában közzétett, valamint a Komlói Kirakat 
szeptember 28-i és azt megelőző számában már megjelent hirdetéseket. 
 
A bizottság szerint Kósa Lajos, Debrecen polgármestere közszereplő, elhangzott 
beszédeit bárki szabadon idézheti. A kiadványban megjelent hirdetésben 



kiemelten, nagy betűkkel szerepel az Összefogás Komlói Polgári Kör elnevezés, 
mely egyértelműen elhatárolható a FIDESZ szervezetétől. Kezdettől fogva 
külön kampány folyt, a két jelölő szervezet nem állított közös jelöltet, a 
hirdetéseik mind színvilágukban, mind tartalmukban teljesen eltértek egymástól. 
A választópolgárok számára is markánsan különválasztható e két szervezet.  
 
A határozatot az HVB a Ve. 105/A. § (2) bekezdés d./ pontjában biztosított 
jogkörében a Ve. 3. §, 29. §, 29/A. §, 29/B. § szerint eljárva hozta meg. A 
határozat közlésére a Ve. 29/C. § c./ pontja szerint elektronikus dokumentum 
formájában kerül sor.  
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések a Ve. 79. § és 80. §-on alapulnak.  
 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző, HVI vezető 
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