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Jelen vannak: Lóránt Ákos   választási bizottság elnöke 
   Varga Tiborné   választási bizottság elnökhelyettese 
   Dr. Németh Gábor  választási bizottság tagja 
   dr. Vaskó Ernı  HVI vezetıje 
   dr. Müller József  HVO vezetı helyettese 
   Niedermayer Éva  HVI vez. szervezési helyettese 
   dr. Havasi Tímea  HVI vez. jogi helyettese 
   Kispál László   Komlói Polgári Kör képviselıje 
   Pálmai Attila   kifogás benyújtója 
 
Lóránt Ákos, a bizottság elnöke az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen a bizottság 3 
tagja megjelent, a bizottság határozatképes.  
 
1. sz. napirend 
Pálmai Attila Krisztián beadványa 
 
Lóránt Ákos ismerteti Pálmai Attila Krisztián beadványát, mely szerint a kifogást 
benyújtónak 2010. augusztus 30. napján került kezébe Kispál László szórólapja. Pálmai Attila 
szerint a szórólap megsértette a jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás alapelvét, 
tekintettel arra, hogy a szórólap nem jelöli meg a tényleges jelölı szervezetet, hanem az 
„Összefogás Komlóért…hogy rendbe tegyük!” szlogent és ehhez kapcsolódó emblémát 
tőnteti fel, mely szerinte nem hozható kapcsolatba a tényleges jelölı szervezettel. Egyébként 
Kispál Lászlóról köztudomású, hogy a helyi Komlói Polgári Kör alapítója, elnöke. A 
beadványozó nem rendelkezik információval arra vonatkozóan, hogy a szervezet 
nyilvántartásba vétele megtörtént-e, mert a komlói honalapon, „a választás” menüpont alatt 
nem találta meg. A bíróság által vezetett társadalmi szervezetek nyilvántartásában a szervezet 
Komlói Polgári Kör néven szerepel, az „Összefogás” szó nincs feltüntetve. A nyilvántartásba 
vétel alapja a Ve. szerint a bírósági nyilvántartásból kiállított kivonat. A rövidítés 
alkalmazásánál a beadványozó megítélése szerint a jelölı szervezet nem térhet el a bejegyzett 
adatoktól, így az „összefogás” megjelölés egy olyan plusz elem, amely a választók 
megtévesztésére alkalmas, eltőnik mögötte a tényleges jelölı szervezet.  
Pálmai Attila szerint a szórólapon a sajtótörvényben foglaltak ellenére nem szerepelnek a 
szerkesztésre, kiadásra vonatkozó legfontosabb adatok. 
 
A fentiek alapján beadványozó kéri a jogsértés megállapítását, valamint azt, hogy a jelölteket 
tiltsák el a jogsértı magatartástól, a jogszabályi elıírásoknak nem megfelelı szórólap 
terjesztésétıl. 
 
A bizottság elnöke szavazásra bocsátja a jogszabálysértés megállapítására és a Komlói Polgári 
Kör jelöltjeinek jogsértı magatartástól való eltiltásra irányuló javaslatot, amelyet a bizottság 
egyhangúlag elfogadott: 
 



 
88/2010. (IX. 1.) HVB sz. h a t á r o z a t o t: 

 
Komló Város Helyi Választási Bizottsága megvizsgálta Pálmai Attila Krisztián által 
benyújtott kifogást, azt helybenhagyja és Kispál Lászlót eltiltja a kifogásban nevezett szórólap 
ebben a formában történı további terjesztésétıl. 
 
A határozat ellen annak meghozatalától számított 2 napon belül megérkezıen 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 
 
Pálmai Attila Krisztián 2010. augusztus 31-én kifogást nyújtott be Komló Város Helyi 
Választási Bizottságához, mely szerint 2010. augusztus 30. napján került kezébe Kispál 
László szórólapja. Pálmai Attila szerint a szórólap megsértette a jóhiszemő és rendeltetésszerő 
joggyakorlás alapelvét, tekintettel arra, hogy a szórólap nem jelöli meg a tényleges jelölı 
szervezetet, hanem az „Összefogás Komlóért…hogy rendbe tegyük!” szlogent és ehhez 
kapcsolódó emblémát tőnteti fel, mely szerinte nem hozható kapcsolatba a tényleges jelölı 
szervezettel. Egyébként Kispál Lászlóról köztudomású, hogy a helyi Komlói Polgári Kör 
alapítója, elnöke. A beadványozó nem rendelkezik információval arra vonatkozóan, hogy a 
szervezet nyilvántartásba vétele megtörtént-e, mert a komlói honalapon, „a választás” 
menüpont alatt nem találta meg. A bíróság által vezetett társadalmi szervezetek 
nyilvántartásában a szervezet Komlói Polgári Kör néven szerepel, az „Összefogás” szó nincs 
feltüntetve. A nyilvántartásba vétel alapja a Ve. szerint a bírósági nyilvántartásból kiállított 
kivonat. A rövidítés alkalmazásánál a beadványozó megítélése szerint a jelölı szervezet nem 
térhet el a bejegyzett adatoktól, így az „összefogás” megjelölés egy olyan plusz elem, amely a 
választók megtévesztésére alkalmas, eltőnik mögötte a tényleges jelölı szervezet.  
Pálmai Attila szerint a szórólapon a sajtótörvényben foglaltak ellenére nem szerepelnek a 
szerkesztésre, kiadásra vonatkozó legfontosabb adatok. 
 
A bizottság megállapítja, hogy a Komlói Polgári Kör nyilvántartásba vételérıl szóló 3/2010. 
(VIII.13.) sz. HVB határozat megtalálható a www.komlo.hu oldalon a 
választás/önkormányzati választás/ HVB menüpont alatt. A dokumentum 2010. augusztus 13-
án 14 óra 54 perckor került feltöltésre a szerverre, melyrıl az igazolást a jegyzıkönyvhöz 
csatolt melléklet tartalmazza. A nyilvántartásba vételrıl szóló határozat elleni jogorvoslati 
határidı eredménytelenül eltelt.  
 
A bizottság megállapítja, hogy a sajtóról szóló 1986. évi II. tv. 20. § b.) pontja értelmében a 
röplap sajtóterméknek minısül, így azzal szemben fennállnak a sajtótörvényben elıírt 
követelmények, azaz „fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb 
adatokat”. 
 
A kifogásban említett szórólapon az „Összefogás Komlóért…. hogy rendbe tegyük” szlogen, 
ill. annak emblémája alkalmas a választópolgárok megtévesztésére, ezért sérti a Ve. 3. § d.) 
pontjában foglalt jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás alapelvét. Úgy tőnik, mintha az 
„Összefogás Komlóért” egy jelölı szervezet megnevezése lenne. Ilyen néven jelölı szervezet 
nem lett nyilvántartásba véve, Kispál Lászlót a Komlói Polgári Kör jelölte. A Ve. nem 
tartalmaz azonban elıírást arra vonatkozóan, hogy a jelöltek a kampányuk során a 
plakátjaikon, szórólapjaikon kötelesek lennének megnevezni a jelölı szervezetet. 



 
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.  
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