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2/2010. (II. 11.) sz. OEVB határozat 
 

A Baranya Megyei 04. sz. Országgyőlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága 
megvizsgálta a Jobbik Magyarország Mozgalom, valamint Pálmai Attila Krisztián által 
külön íven benyújtott, az MDF ajánlószelvényeinek győjtése ügyében benyújtott 
kifogást.  
 
A bizottság megállapítja, hogy az MDF által az ajánlószelvények leadására megjelölt 
helyszín (Komlói, Sásdi, Szászvári Allianz Hungária Iroda) megjelölésével 
jogszabálysértést valósított meg, és eltiltja a jelölı szervezetet a további 
jogszabálysértéstıl. 
 
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül megérkezıen a 
Baranya Megyei 04-es számú OEVB-hez benyújtandó, a Baranya Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz címzett fellebbezésnek van helye. 
 
 

I n d o k o l á s 
 

A Baranya Megyei 04. sz. Országgyőlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
az elıterjesztett kifogás, valamint a mellékelt újsághirdetés alapján az alábbi tényállást 
állapította meg: 
 
A Jobbik Magyarország Mozgalom 2010. február 9. napján, valamint Pálmai Attila 
2010. február 11. napján a választási bizottságnál kifogást terjesztett elı, amelyben 
elıadták, hogy az MDF országgyőlési képviselı jelöltje, Ordas Miklós a komlói Hétrıl 
Hétre újság 2010. 02. 08-án megjelent számában arra kéri a választókat, hogyha az 
MDF-nek szeretnék adni ajánlószelvényüket, akkor ezt a komlói, sásdi vagy szászvári 
Allianz Hungária irodáiban megtehetik. Ordas Miklós az Allianz Hungária 
alkalmazottja, így a munkahelyén, munkaidıben végezné az ajánlószelvények 
győjtését. A kifogás benyújtója szerint ez ellentétes a választási törvény azon 
rendelkezésével, mely szerint munkahelyen, munkaidıben nem győjthetı 
ajánlószelvény.  
 
A kifogást elıterjesztık a jogsértés megállapítását, valamint a további jogsértı 
magatartástól való eltiltást kérték. 
 



A Magyar Demokrata Fórum Komlói Szervezete a kifogásra azt a nyilatkozatot tette, 
mely szerint a komlói iroda a Tax-Talea Kft üzemeltetésében (bérleményként) 
mőködik, melynek tulajdonos ügyvezetıje Ordas Miklós, aki nem áll alkalmazotti 
jogviszonyban a kifogásban említett munkáltatóval. A másik két iroda sosem volt az 
Allianz Hungária tulajdona. Elıadta, hogy ık vállalkozók, akik régóta állnak 
megbízási viszonyban a céggel. Elıadta, hogy amennyiben a választási bizottság 
nyilatkozatukat nem fogadja el, készek a helyreigazítást megtenni. 
 
A választási bizottság megállapította, hogy a jogsértés megtörtént. Az MDF a Ve. 3. § 
d/ pontját, a jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás alapelvét megsértette. A Ve. 
48. § (2) a/ pontja szerint nem győjthetı ajánlószelvény munkahelyen munkaidıben 
vagy munkaviszonyból, illetıleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó 
munkavégzési kötelezettség teljesítése közben. Az ajánlószelvények győjtésére 
megjelölt hely egy cég, ezért a Ve. 78. § (1) bekezdés a./ és b/ pontja alapján a 
rendelkezı részben írtak szerint határozott a bizottság. 
 
A határozatot az OEVB a Ve. 90/A. § (2) bekezdés c./ pontjában biztosított jogkörében 
a Ve. 3. §, 29. §, 29/A. §, 29/B., 48. § 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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