
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 
43/2010. (IX. 10.) számú határozata 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (3) 
bekezdésének f) pontjában megállapított hatáskörében eljárva V. L., LMP Komárom – 
Esztergom Megyei Választmányi tagja (2501 Esztergom, Pf.:357) által benyújtott, LMP 
képviselınek az esztergomi Helyi Választási Bizottságba (továbbiakban: HVB) történı 
delegálásával kapcsolatos 
 

kifogását  jogszabálysértés hiányában elutasítja. 
 

 
E határozat ellen az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani 
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott 
határozata ellen úgy, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon 
belül, de legkésıbb 2010. szeptember 12. 16.00 óráig beérkezzen a TVB - hez (2800 
Tatabánya, Fı tér 4.). A kérelemnek tartalmaznia kell a jogsértés jogszabályi megjelölését, a 
kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – 
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét.  

I n d o k o l á s 
 
A választmányi tag 2010. szeptember 08-án kifogást nyújtott be a TVB-hez, melyben elıadta, 
hogy az LMP a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek megfelelıen 2010. 
szeptember 06-án bejelentette az esztergomi Helyi Választási Bizottságba delegálandó 
képviselıjét. 
A Helyi Választási Irodától azt a tájékoztatást kapták, hogy legkorábban 2010. 09. 09.-én 
délelıtt tud a delegáltjuk esküt letenni, és ettıl az idıponttól jogosult az LMP szavazati joggal 
részt venni a helyi választási ügyekben megtartott üléseken. 
Az LMP sürgette az esketést, amire az volt a válasz, hogy az alpolgármester nem ér rá 
hamarabb. 
A kifogást benyújtó kéri a Területi Választási Irodától a jogsértés megállapítását, illetve a 
jogsértés elkövetıjének kiderítését. 
Véleménye szerint a Helyi Választási Iroda érvelésével akár a végletekig el lehet húzni a 
delegáltak esketését, mely megakadályozhatja, hogy éljen az LMP a törvényben rögzített 
jogaival. 
 
A Területi Választási Iroda megkeresésére a Helyi Választási Iroda a kifogással 
összefüggésben az alábbi nyilatkozatot tette.  
„V. L. úr, az LMP képviseletében 2010. szeptember 6-án adta le az esztergomi Helyi 
Választási Irodán a helyi Választási Bizottságba delegált képviselıjük megbízását. 
Tájékoztattuk V.  Urat, hogy a delegált tagjuk akkor vehet részt szavazati joggal a HVB 
ülésén, ha már letette az esküt. Arról is tájékoztattuk, hogy haladéktalanul kérünk az esküre 
idıpontot N. J. alpolgármester úrtól, mivel M.  T.  polgármester úr elfoglaltságai miatt az 
eskük lebonyolítására alpolgármester urat kérte fel. 
 
N. J. alpolgármester úrtól 2010. szeptember 6-án sikerült idıpontot kérnünk. İ – hivatalos 
elfoglaltságaira hivatkozva - legkorábbi idıpontként 2010. szeptember 9-én 11 órát jelölte 
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meg. Errıl még szeptember 6-án értesítettük telefonon a delegált tagot, aki tudomásul vette az 
idıpontot. 
Szeptember 6-án V. L. kérte, hogy hamarabb kerüljön sor az esküre, hogy delegáltjuk már a 
szeptember 7-i HVB ülésen is részt vehessen. Tájékoztattuk, hogy alpolgármester úr 
hamarabbi idıpontot fenti okok miatt nem tud adni. Egyúttal arról is tájékoztattuk, hogy a 
HVB ülés nyilvános, azon részt vehetnek, csak a delegáltjuk a szavazásokban nem vehet részt.  
A szeptember 7-i HVB ülésen jelen volt Sz.  L., az LMP önkormányzati képviselıjelöltje és B. 
A., az MSZP delegáltja is, akit szintén szeptember 6-án delegált szervezete a HVB-be, és aki 
szintén szeptember 9-én tesz esküt. 
A szeptember 7-i HVBülés napirendjén a következı témák szerepeltek: 
A Vállalkozók Pártja kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele 
A kisebbségi önkormányzati választáson induló jelöltek sorrendjének megállapítása a 
szavazólapon (sorsolással) 
Kompenzációs listák sorrendjének megállapítása (sorsolással) 
A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM ESZTERGOMI ALAPSZERVEZETÉNEK 
elnöke által benyújtott kifogás elbírálása 
Az új delegáltakat, illetve delegálóikat tájékoztattuk, hogy a HVB következı ülésén, a 
szavazólap minták ellenırzésén már szavazati joggal vehetnek részt” 
 
A TVB megállapítja, hogy a kifogást benyújtó jogszabályi kötelezettsége ellenére nem jelölte 
meg a kifogásban azt  a jogszabályi helyet, mely szerinte sérült. Ez a körülmény önmagában 
elégséges lenne a kifogás elutasítására a Ve. 77. § (2) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése 
alapján. 
A TVB azonban a kifogás elutasítását ezt meghaladóan arra alapozza, hogy a Ve.  nem 
tartalmaz határidıt  a  helyi választási bizottságokba delegált képviselık esketésére. A Ve. 28. 
§ (1) bekezdés alapján a választási bizottság tagjai az illetékes polgármester, a fıvárosi 
polgármester, a megyei közgyőlés elnöke, illetıleg az Országgyőlés elnöke elıtt esküt 
tesznek. A HVI az esketés szervezésekor és az esketésre jogosult alelnök nem mulasztottak 
határidıt. A TVB álláspontja szerint a delegált bejelentését követı 3 napon belül történı 
esketés a Ve. 3. §  c) és d) pontjában megfogalmazott alapelveket (esélyegyenlıség a jelöltek 
és a jelölı szervezetek között, jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás) sem sérti az eset 
alábbi körülményeit mérlegelve. 
A szeptember 7-én tartott HVB ülés napirendi pontjaiban az LMP nem volt érintett.  Az LMP 
és MSZP delegáltja ugyanazon a napon tett esküt, és egyaránt szavazati jog nélkül vettek részt 
a szeptember 7-i HVB ülésen.  
A jogorvoslatra történı kioktatás a Ve. 4. § (3)-(4), 80. § (1) - (2), valamint (4)  bekezdéseken 
alapszik. 
 
Tatabánya, 2010. szeptember 10. 
 
 
          
        Dr. Monostori Imre s.k. 
                 TVB elnöke 


