
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 
51/2010. (IX. 17.) 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 Z. P. Zs, mint a JOBBIK 
Magyarországért Párt esztergomi szervezetének elnöke által benyújtott, az esztergomi Helyi 
Választási Bizottság (továbbiakban: HVB)  133/2010. (IX. 14.) számú határozata ellen 
benyújtott  
 

fellebbezést elutasítja. 
 
E határozat ellen a Komárom – Esztergom Megyei Bírósághoz címzett felülvizsgálati 
kérelmet 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 19. 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. A bírósági 
felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezı. A bírósági felülvizsgálat iránti nem 
peres eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500,- Ft. A jogi szakvizsgával 
rendelkezı személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. 
 

I n d o k o l á s 
 
Z. P. Zs, a JOBBIK esztergomi helyi szervezet elnökeként eljárva kifogást nyújtott be az 
esztergomi HVB - hez 2010. 09. 13-án. Kifogásolta két választási alapelv, a választás 
tisztaságának a megóvása, a választási csalás megakadályozása (Ve. 3. § a.) pont) valamint a 
jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás (Ve. 3.§ d.) pont) alapelvek megsértését. 
Az elnök elıadta, hogy P. Gy-t Esztergomban a 01. számú egyéni választókerületben 
független jelöltként vették nyilvántartásba, de a választási kampány során a FIDESZ saját 
jelöltjeként tünteti fel a szórólapjain, honlapján és a Hídlapban megjelenı tudósításokban, 
óriási választási plakátjain, a városban közlekedı buszon, továbbá a FIDESZ helyi irodánál 
lévı kirakatban. Véleménye szerint tudatosan és szándékosan megtévesztette a választó- 
polgárokat ez a kampánytevékenység már az egyéni választókerületi képviselı jelölés 
idıszakában, és ez a megtévesztı magatartás a mai napig fennáll. A kifogást benyújtó vitatta 
az egyéni képviselı jelöltre leadott ajánlások jogszerőségét. Állította, hogy szabálytalanul, az 
ajánló szelvények összegyőjtése után írták rá a szelvényekre, hogy a jelölt függetlenként 
indul. A választó polgárok az ajánló szelvények átadásakor azt hitték, hogy P. Gy. a  FIDESZ 
- KDNP jelöltje.   
A kifogást benyújtó bizonyítékként hivatkozott a FIDESZ honlapon és a Hídlapban hasonló 
címen megjelent („Sajtótájékoztató: Bemutatkoztak jelöltjeink” és „Bemutatkoztak a fideszes 
jelöltek”címő) tudósításokra. Mindkét tudósításban a FIDESZ jelöltek között sorolták fel P. 
Gy-t, anélkül, hogy utaltak volna a független képviselıjelöltségére. 
A JOBBIK képviselıje a FIDESZ Esztergomban kihelyezett óriásplakátjáról, a buszra festett 
FIDESZ plakátról, valamint a FIDESZ helyi szervezete irodájánál lévı kirakatban kihelyezett 
képekrıl három fényképet is becsatolt. 
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A bizonyítékok alapján kérte a HVB - t, hogy állapítsa meg a két választási alapelv 
megsértését, nyilvánítsa jogszabálysértınek a független választókerületi jelöltet, a FIDESZ 
polgármester jelöltjét és a helyi szervezet vezetıjét, valamint a FIDESZ - t, mint szervezetet. 
A választók tömeges és folytatólagos megtévesztése miatt tiltsa el a HVB az indulástól a 
jelöltet és a FIDESZ –t, mint listaállító szervezetet. Kérte, hogy intézkedjen a HVB a 
megtévesztésre alkalmas hirdetések, internetes anyagok jogsértı publikációival kapcsolatban, 
a jogszabálysértı óriásplakátokat és jármőreklámokat szedesse le, a Fidesz elnöke és a 
Polgármester nyilatkozzon arról, hogy korábbi állításukkal szemben a jelölt nem a Fidesz 
színeiben indul, hanem független. Ezt jelenítsék meg a jogszabálysértést leközlı médiákban: 
Esztergomi Fidesz honlapja, Hídlap online, ETV híradója. Mind ezeket pedig tegyék úgy, 
hogy már most a kampányban a jogszabálysértés ne folytatódhasson tovább.  
 
A HVB hivatalból tegyen feljelentést és kérjen írásszakértıi vizsgálatot, vizsgáltassa meg az 
érintett személyre leadott ajánlószelvényeket, mivel feltételezi, hogy azokra a „Független ” 
jelölés ténye csak utólag került rá.  
 
A HVB a kifogást elutasította. Utalt arra, hogy 2010. 06. 07-én már tárgyalta a 112/2010. 
számú határozatában a JOBBIK hasonló tárgyú kifogását, melyet már akkor is elutasított. 
Akkor javasolták a FIDESZ Esztergomi Szervezete elnökének, hogy azokon a választási 
szórólapokon, hirdetményeken, melyeken P. Gy-t, mint a 01. számú egyéni választókerület 
képviselıjelöltjét mutatják be, mindenképpen szerepeljen a „független jelölt a FIDESZ-
KDNP támogatásával” megjegyzés, a választópolgárok tájékoztatása érdekében. 
A HVB az új kifogás elbírálása során hangsúlyozta azon véleményét, hogy a FIDESZ Helyi 
Szervezete megpróbált eleget tenni, a Helyi Választási Bizottság javaslatának, hiszen a 
FIDESZ esztergomi honlapján, egyéb honlapokon, azokon a szórólapokon, melyeken nem 
került feltüntetésre a független jelöltség ténye, azokat javították, pontosították. 
Új határozatának indoklásában kiemelte a HVB, hogy P. Gy. az elmúlt két választás 
alkalmával is független jelöltként, a FIDESZ-KDNP támogatásával indult az önkormányzati 
választásokon. 
 
A HVB többsége úgy foglalt állást, hogy az óriásplakátokon és a buszon elhelyezett választási 
hirdetmények nem alkalmasak azon választópolgárok megtévesztésére – akik nem a 01. 
számú választókerületben élnek – mert P. Gy. képviselıjelölt szerepel a FIDESZ-KDNP 
kompenzációs listáján.  
A HVB a 2010. évi L. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontját vizsgálva arra a megállapításra 
jutott, amennyiben a jogszabály engedi, hogy független jelölt egy jelölı szervezet 
kompenzációs listáján is elfogadhat jelölést, akkor elıfordulhat a jelenlegihez hasonló 
helyzet. 
A FIDESZ esztergomi irodájának ablakában elhelyezett szórólapok tekintetében azt vizsgálta 
a HVB, hogy alkalmas-e a választópolgárok megtévesztésére. A HVB a már utalt korábbi 
határozatában is megvizsgálta a szórólap tartalmát és megállapította, hogy annak 4. oldalán 
feltüntették, P. Gy. független jelöltségét. Az új JOBBIK kifogáshoz csatolt fényképfelvételen 
a szórólap 3. oldala látható, melyen a független jelöltség ténye nem szerepel. A HVB ülésén 
viszont olyan fényképfelvétel került bemutatásra bizonyítékként, melyen javították és 
feltüntették a 3. oldalon, hogy a képviselıjelölt függetlenként, a FIDESZ-KDNP jelölı 
szervezetek támogatásával indul a 01. számú egyéni választókerületben. 
A HVB a két bizonyíték becsatolását követıen nem tudta egyértelmően eldönteni, hogy a 
szórólap 3. oldala, melyen P. Gy. képviselıjelölt szerepel, mikor lett ténylegesen javítva, ezért 
a kifogást e tekintetben bizonyítékok hiánya miatt utasította el.  



 -3- 

A HVB megállapította, hogy a FIDESZ esztergomi honlapján és a Hídlap honlapján is 
javították a kifogásban említett cikkeket. 
A JOBBIK a fellebbezésben igen részletesen vitatja a meghozott, elutasító HVB határozatot. 
Új bizonyítékként a már becsatolt honlapos dokumentumokat különbözı (kiegészítés elıtti és 
utáni) idıállapotokban is becsatolja. A fellebbezésben többször és több összefüggésben 
visszautalt a HVB 09. 07-én hozott jogerıs döntésére (112/2010. sz. hat.).  
A fellebbezés kitér arra, hogy az óriási plakátok és a busz vonatkozásában életszerőtlen a 
HVB érvelése, ugyanis a független jelölt kompenzációs listán való indulása nem köztudott és 
a listára nem is szavaznak. A honlapon lévı Hídlap javítását pedig sajtóhamísításként értékeli. 
Sérelmezték a HVB jogorvoslati eljárásával kapcsolatban, hogy FIDESZ által benyújtott  
bizonyítékokra is figyelemmel voltak.  
A kifogáshoz képest a fellebbezés új kéréseket is tartalmaz. Ezek a következık. A TVB  
- vizsgáltassa meg a független jelöltre leadott ajánlószelvényeket, 
- hivatalból tegyen feljelentést és kérjen írásszakértıi vizsgálatot P. Gy-vel szemben, 
- hamis bizonyíték bemutatása miatt indítson eljárást a bizonyítékot szolgáló személy ellen, 
- állapítsa meg, hogy a Hídlap a cikket jogszabályellenesen korrigálta. 
A JOBBIK állásfoglalást kér a TVB - tıl a HVB kifogást elbíráló eljárásával, a 
bizonyítékokkal kapcsolatban, és az állásfoglalástól függıen fegyelmi eljárást kezdeményez. 
 
A TVB megállapítja, hogy az egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételi 
határideje 2010. 09. 03-án, a kompenzációs listaállítás határideje 2010. 09. 06-án lejárt. A 
HVB az egyéni választókerületi jelöltet és a kompenzációs listát a törvényes határidın belül 
(09. 01. és 09. 04.) nyilvántartásba vette. A közös kompenzációs lista állítására a FIDESZ- 
KDNP jogosult volt. A döntések ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett. P. Gy. egyéni 
választókerületi képviselı jelöltsége 09. 03-án, a FIDESZ kompenzációs listája 09. 06-án 
jogerıssé vált. A kompenzációs listán 2. helyen szerepel P. Gy.  A listán szerepel még a 
FIDESZ – KDNP 9 választókerületi képviselı jelöltje. 
A TVB - nek nincs jogi lehetısége a jogerıssé vált, nyilvántartásba vételrıl szóló 
határozatokat, a HVB nyilvántartásba vételi eljárását vizsgálni a jogorvoslatra nyitva álló 
határidı leteltére tekintettel. A TVB a kifogás és a fellebbezés erre irányuló részét érdemben 
nem vizsgálta. Bőncselekmény, szabálysértés gyanúja a rendelkezésre álló iratok, a megismert 
körülmények alapján nem merült fel, ezért a TVB hivatalból nem kíván feljelentést tenni P. 
Gy-vel és másokkal szemben sem.  
A TVB megállapítja, hogy a FIDESZ honlapján és a Hídlapban megjelent, megkifogásolt 
tudósítások nem voltak tényszerőek, de úgy ítélte meg az összes körülményt, bizonyítékot 
mérlegelve, hogy ez döntıen nem alkalmas a választópolgárok befolyásolására, 
megtévesztésére. A TVB látja a megkifogásolt tevékenységben a következetlenséget, de  
pozitívan értékeli, hogy a FIDESZ törekszik a kampánytevékenységében hangsúlyozni az 
általa támogatott egyéni választókerületi jelölt függetlenségét. A TVB nem látta sérülni a 
választási eljárás alapelveit. 
 
A TVB álláspontja szerint a FIDESZ jogosult saját jelöltjeként kampányolni P. Gy. mellett, 
kompenzációs listáján való jelölés elfogadására tekintettel. Jogszerő, ha a független 
választókerületi jelölt pártlistán való jelölést is elfogad. A konkrét esetben is ez történt. A 
TVB véleménye szerint részben a jogi szabályozás következménye, hogy nehezen választható 
szét a kétféle jelöléssel összefüggı tevékenység, a kampány és a tájékoztatás. 
A TVB az ismertetett álláspontjára tekintettel utasította el a fellebbezı kéréseinek teljesítését, 
és egyben megállapította a Ve. 105/A. § (3) bekezdés alapján, hogy nincs hatásköre 
állásfoglalás kiadására. Ezen hatáskör csak az OVB - t illeti meg, ebbıl következıen 
felelısség megállapítására sem kerülhetett sor. 



 -4- 

 
A jogorvoslatra történı kioktatás a Ve. 4. § (3)-(4), 82. § (2), 83. § (1)-(2) és (4), valamint a 
84. § (1) bekezdéseken alapszik. 
 
Tatabánya, 2010. szeptember 17. 
 
 
          
        Dr. Monostori Imre  
                 TVB elnöke 


