
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 
 

49/2010. (IX. 13.) számú határozata 
 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (3) bekezdésének f) pontjában 
megállapított hatáskörében eljárva a Nyergesújfalui Helyi Választási Bizottság (a 
továbbiakban: HVB) 59/2010.(IX. 9.) számú határozata ellen H. Gy. P. nyergesújfalui lakos 
által elıterjesztett fellebbezést 

 
elutasítja, és a HVB határozatát helyben hagyja. 

 
Ezen határozat ellen a Komárom-Esztergom Megyei Bírósághoz címzett (2800 Tatabánya, 
Komáromi út 4.) bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani jogszabálysértésre 
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen úgy, 
hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított kettı napon belül, de legkésıbb 
2010. szeptember 15-én (szerda) 16.00 óráig beérkezzen a Területi Választási Bizottsághoz 
(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. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi 
képviselet kötelezı. A jogi szakvizsgával rendelkezı személy saját ügyében ügyvédi 
képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti nemperes eljárás nem tárgyi 
illetékmentes, az illeték mértéke 7.500 Ft. 
 
 

I n d o k o l á s 
 

I. 
 

H. GY P. nyergesújfalui lakos a törvényes határidın belül kifogást nyújtott be a 
Nyergesújfalui Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB), mert véleménye szerint 
a „Nyergesújfalu Város függetlenként induló polgármester- és képviselı jelöltjei” címő 
tájékoztató anyag (szórólap) a többi függetlenként induló polgármester és képviselı jelölttel 
szemben hátrányos és diszkriminatív, ezzel sérti a választási eljárásról szóló 1997. évi C tv. (a 
továbbiakban: Ve.) 3. § c/ pontját, azaz a jelöltek esélyegyenlıségét. Aggályosnak találta a 
szóróanyagon található városi címer és választási logó felhasználását is, mert ezzel úgy tőnik, 
mintha a város összes hivatalos jelöltje szerepelne a kiadványban. 
Kérte a HVB-t, hogy széleskörően és megfelelıen tájékoztassa a választópolgárokat a 
döntéssel kapcsolatban. 
Kérte továbbá, hogy a HVB valamennyi szórólapon szereplıt töröljön a jelöltek közül. 
 
A HVB a kifogásnak részben helyt adott, megállapította, hogy a szórólap sérti a Ve. 3. § c/ 
pontját, azaz a jelöltek esélyegyenlıségét. Felelısként Adolf Józsefné független polgármester 
jelöltet nevezte meg, aki a saját és a szórólapon szereplı 8 független képviselı jelölt nevében 
eljárt (a szórólapot készíttette). 
A HVB Adolf Józsefnét eltiltotta a további jogsértéstıl. 



 2 

A városi címer használatát illetıen megállapította, hogy arra a vonatkozó - többször 
módosított - 19/1997. (III. 1.) számú önkormányzati rendeletnek megfelelıen került sor, a 
benne foglalt elızetes bejelentési kötelezettségének Adolf Józsefné eleget tett. 
A választási logót illetıen felszólította Adolf Józsefnét, hogy a jogszerő használatot igazolja. 
A HVB a jelöltek választástól történı eltiltását kérı szankcióval nem értett egyet, mert 
megítélése szerint az aránytalan a megállapított jogsértéssel. 
Emellett tájékoztatta a kifogástevıt, hogy a Nyergesújfalui Hírmondó c. helyi kiadvány 
következı (szeptemberi) számában valamennyi polgármester és képviselı jelölt szerepelni 
fog. 
 
H. GY. P. fellebbezést nyújtott be a HVB 59/2010. (IX. 9.) sz. határozata ellen, melyben 

- nem értett egyet azzal, hogy a HVB csak Adolf Józsefnét marasztalta el, a 8 képviselıt 
nem, 

- nem tartja megfelelınek, hogy csak a Hírmondó következı számában szerepel 
valamennyi jelölt, azt kéri, hogy egy hasonló szórólapon történjen helyesbítés és a 
kifogásolt szórólapon szereplı jelöltek a Nyerges TV-ben is nyilatkozzanak, 

- nem ért egyet azzal sem, hogy az általa kért szankció aránytalan lenne jogsértéssel, 
véleménye szerint példát kell statuálni. 

 
II. 
 

A HVB - mint elsı fokon eljáró választási bizottság - a Ve. 78. § (1) bekezdés a) és b) pontja 
alapján, ha a kifogásnak helyt ad, 

a) megállapítja a jogszabálysértés tényét 
b) a jogsértıt eltiltja a további jogszabálysértéstıl. 

 
A másodfokon eljáró Területi Választási Bizottság a Ve. 81. § (4) bekezdés a) és b) pontja 
alapján a fellebbezéssel megtámadott határozatot 

a) helyben hagyja, vagy 
b) megváltoztatja. 

 
A Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a HVB a törvényben elıírtaknak 
megfelelıen megállapította a jogszabálysértés tényét, és a jogsértıt eltiltotta a további 
jogszabálysértéstıl. 
 
A Területi Választási Bizottság véleménye szerint a Nyerges TV nem követett el jogsértést, 
ezért helyesbítésre (jelöltek nyilatkoztatása) sem kötelezhetı. 
 
A választópolgárok a HVB döntéseirıl a város hivatalos honlapján tájékozódhatnak, ott 
valamennyi döntésük megtekinthetı. Újabb szórólap elıállítására és a választópolgárokhoz 
történı eljuttatására a Területi Választási Bizottság a vonatkozó jogszabályok alapján nem 
kötelezheti a jogsértı(ke)t. 
 
A Területi Választási Bizottság megjegyzi, hogy a kifogás a választási logóval kapcsolatban 
nem a jogszerőséget vitatta (ennek bizonyítása nem is történt meg), hanem azt hogy a városi 
címerrel történı együttes használattal a szórólap hivatalosnak tőnıen jelent meg, és ezzel a 
választók megtévesztését eredményezte. A HVB határozatának erre vonatkozó része (a logó 
jogszerő használatának igazolása) ezért nem megalapozott. 
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A HVB határozat utal arra is, hogy a kifogás benyújtója kérelmezte helyesbítés megjelenését 
a Nyergesújfalui Hírmondó következı számában. A HVB által felterjesztett iratokból ez a 
kérés nem állapítható meg. 
 
 
Mindezekre tekintettel a Területi Választási Bizottság elutasítja a fellebbezést, és a 
fellebbezéssel megtámadott határozatot helyben hagyja. 
 
A Területi Választási Bizottság döntése elleni jogorvoslati lehetıséget a Ve. 82. §-a 
szabályozza. 
 
 
A Területi Választási Bizottság felhívja a Nyergesújfalui Helyi Választási Bizottság 
figyelmét, hogy eljárása során egyrészt fordítson nagyobb figyelmet a kifogásban foglaltakra, 
másrészt pedig határozatának indoklási részében térjen ki arra is, ha valamilyen – a 
kifogásban szereplı – kérésre, szankcióra nincs jogköre. 
 
 
Tatabánya, 2010. szeptember 13. 
 
 
 __________________________________ 
 Dr. Monostori Imre sk. 
 a Komárom-Esztergom Megyei 
 Területi Választási Bizottság Elnöke 


