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A Baranya Megyei 04. sz. Országgyőlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága 
megvizsgálta Polics József által, a Komlói Képújságban megjelent hirdetés ügyében 
benyújtott kifogást.  
 
A bizottság megállapítja, hogy a Komlói képújságban megjelent hirdetés jogszabálysértı és a 
bizottság az MSZP helyi szervezetét eltiltja a további jogsértéstıl.  
 
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 alapján az alábbi tényállást állapította meg: 
 
Polics József 2010. április 19. napján a választási bizottsághoz benyújtott kifogásában elıadta, 
hogy a Komlói képújságban olyan hirdetéssel találkozott, mely sérti a választási eljárásról 
szóló törvény alapelveit. A hirdetés szerint „A FIDESZ jelöltje listáról biztosan országgyőlési 
képviselı lesz, ezért szavazzon dr. Szakács Lászlóra, hogy két képviselıje lehessen a 
térségünknek…”A kifogást benyújtó szerint a fentiek azt sugallják a választóknak, hogy a 
FIDESZ szimpatizánsoknak részt sem kell venni a második fordulóban tartandó szavazáson, 
hiszen az általuk támogatott jelölt már bejutott a parlamentbe.  
 
A beadványozó kéri a jogszabálysértés tényének megállapítását, valamint az MSZP helyi 
szervezetének a jogszabálysértéstıl való eltiltását, mivel a kifogásolt hirdetés alkalmas arra, 
hogy félrevezessék a választópolgárokat és sérti a FIDESZ jelölt esélyegyenlıségét. 
 
A választási bizottság megállapította, hogy a hirdetés megtéveszti a választópolgárokat, a 
jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás alapelvébe ütközik, és az esélyegyenlıség 
alapelvét is sérti. Az OVB egy korábbi közleményében megállapította, hogy sérti a 
választások tisztaságát minden olyan beállítás, mely az országgyőlési képviselık 
választásának második fordulója elıtt az egyéni képviselı jelöltet területi, illetve országos 
listán megválasztott képviselıként tőnteti fel. Az országgyőlési képviselık választásáról szóló 



1989. évi XXXIV. Törvény szerint a területi és országos listás mandátumot szerzett 
képviselıjelöltek személye csak a választások második fordulója után állapítható meg.  
 
 
A választási bizottság megállapította, hogy a jogsértés megtörtént. A bizottság szerint 
egyértelmő, hogy az MSZP jelentette meg a sajtóterméknek minısülı hirdetést, ezért 
felelısséget kellett vállalnia. A hirdetés az MSZP érdekét szolgálja, ezért az MSZP helyi 
szervezetét eltiltja a további jogsértéstıl.  
 
A határozatot az OEVB a Ve. 90/A. § (2) bekezdés c./ pontjában biztosított jogkörében a Ve. 
3. §, 29. §, 29/A. §, 29/B., 42. §, 48. § szerint eljárva hozta meg. A jogorvoslatra vonatkozó 
rendelkezések a Ve. 79. § és 80. §-on alapulnak.  
 
 
Más napirend nem lévén az ülést a bizottság elnöke az ülést bezárta. 
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