
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 
 

50/2010. (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) 55/2010.(IX. 9.) számú határozata ellen L. A. E. 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. 
 

L. A. E. 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 vizsgálja ki a jogsértés körülményeit és az említett esetet. 
 
A HVB a kifogásnak 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. 
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L. A. E. fellebbezést nyújtott be a HVB 55/2010. (IX. 9.) sz. határozata ellen, és kéri a 
Területi Választási Bizottságot, hogy a szórólapon szereplı jelölteket tiltsa el a további 
jogsértéstıl, és zárja ki ıket a választásból. 

 
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 megállapítja továbbá, hogy a fellebbezésben kért szankció 
(jelöltek kizárása a választásból) alkalmazására nincs lehetısége, mert arra a Ve. nem ad 
felhatalmazást. 
 
 
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. 
 
 
Tatabánya, 2010. szeptember 13. 
 
 
 __________________________________ 
 Dr. Monostori Imre sk. 
 a Komárom-Esztergom Megyei 
 Területi Választási Bizottság Elnöke 


