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A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (3) bekezdésének f) pontjában 
megállapított hatáskörében eljárva az Oroszlányi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: 
HVB) 14/2010.(IX. 16.) számú határozata ellen ….. által elıterjesztett  
 

fellebbezést elutasítja. 

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 22-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. 
 

 
Indokolás 

 
I. 
1. 

……….. a törvényes határidın belül kifogást  nyújtott be az Oroszlányi Helyi Választási 
Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB), mert véleménye szerint az Oroszlány Város Honlapján 
2010. szeptember 13-án megjelent híranyag – „Hol a csontváz? Itt a csontváz!” - egyoldalúan 
és elferdítve a valós tényeket válogatja össze a Vértesi Erımő körüli eseményeket. E cikkhez 
csatolt fotón (amely egyébként 2002. tavaszán készült) személye is látható, alkalmas arra, 
hogy a választókban azt a benyomást keltse, mely szerint a Vértesi Erımő Zrt jelenlegi 
helyzete még arra az idıszakra vezethetı vissza, amikor a Vértesi Erımő vezérigazgatója volt 
és a jelenlegi csıdhelyzet az akkori –megjegyzése szerint szükséges– döntéseik 
következménye. A cikk véleménye szerint alkalmas személyének lejáratására és ezáltal a 
választás kimenetelének befolyásolása mellett arra is, hogy Varga Mihály volt 
pénzügyminiszter, jelenlegi államtitkár munkáját is rossz színben tüntesse fel. Véleménye 
szerint a cikk valótlan tényállításokat tartalmaz a Vértesi Erımő Rt. hitelfelvételével és annak 
állami garanciavállalásával kapcsolatosan, továbbá összemossa a késıbbi Kapolyi-féle 
áramvásárlási szerzıdéssel is, melynek megkötésére nem 1998-2002. közötti FIDESZ-
kormányzati ciklus és az ı vezérigazgatósága ideje alatt került sor. Az oroszlányi választókat 
minden a Vértesi Erımő Zrt és a Márkushegyi Bányaüzem körül zajló esemény, hír, a 
jelenlegi helyzetért való felelısség kérdése is érzékenyen érint. A „Hol a csontváz? Itt a 
csontváz!” címmel megjelent cikk személye és a FIDESZ kormányzat felelısségét sejteti és 



ezáltal alkalmas arra, hogy személyét és a FIDESZ kormányzatot lejáratva a helyi választókat 
és ezzel a helyi választások eredményét befolyásolja. 
Álláspontja szerint sérült a Ve 3. § a) pontjában írt „a választás tisztaságnak megóvása, a 
választási csalás megakadályozása” továbbá a d) pont szerinti „jóhiszemő és rendeltetésszerő 
joggyakorlás  alapelve is.  
Kérte, hogy a HVB-t adjon helyt a kifogásának, állapítsa meg a jogszabálysértés tényét és a 
jogsértıt tiltsa el a további jogszabálysértéstıl. 
Utalt arra is, hogy a honlapra bármi a polgármesteri hivatal képviseletére jogosult döntése 
alapján kerülhet fel, jelenleg ilyen döntésre tudomása szerint az MSZP hivatalban lévı 
polgármestere jogosult. Megjegyzi azt is hogy a Honlap szerkesztıje és a polgármester 
politikai blogjának szerkesztıjeként ugyanaz az Intergrafika név került feltüntetésre. 
Tisztázandó lehet az a körülmény is, hogy utóbbi blog finanszírozása szétválasztott-e a városi 
honlapétól.  
A HVB a kifogást elutasította, azt a következık miatt nem tartotta alaposnak: 
A bizottság álláspontja szerint a választási bizottságnak arra nincs hatásköre, hogy vizsgálja a 
cikkben szereplı egyes állítások valóságtartalmát, és megítélje azokat. 
Oroszlány város honlapján megjelent cikk nem politikai hirdetés, tartalmában nem felel meg a 
választási kampány Ve 149. § o) pontjában meghatározott fogalmának. A cikkben foglaltak 
nem bizonyítható tartalmát a választási bizottság nem értékelheti.  

 
2. 

 
………  által a törvényes határidıben benyújtott fellebbezés megismétli a kifogásban 
elıterjesztett kérelmét és nem tartalmaz új tényt, új bizonyítékot, azonban a HVB döntésével 
kapcsolatosan sérelmezi az alábbiakat: 
Álláspontja szerint a bizottság nem értékelte kellı mértéken a kifogásolt cikk megjelenésének 
körülményeit, idejét és annak tartalmát sem.  A benyújtott kifogása nem arra irányult, hogy a 
bizottság a megjelenı cikk valóságtartalmát bizonyítsa, hanem arra, hogy állapítsa meg a 
választási alapelvek megsértését és a jogszabálysértıt tiltsa el a további jogszabálysértéstıl.  
Tényként  rögzíti, hogy 
• politikai kampány idıszakában jelent meg a cikk a városi honlapon 
• a honlapra bármely adat a polgármesteri hivatal képviseletére jogosult döntése alapján 
kerülhet fel 
• a honlap finanszírozása közpénzeken történik 
• a honlap szerkesztıjeként ugyanaz az Intergrafika került feltüntetésre, aki a 
polgármester politikai blogjának a szerkesztıje is. 
    
 Leírja, hogy a honlapon korábban nem jelent meg ilyen tartalmú cikk, holott már a 
kampányidıszak megkezdése elıtt is nyilvánvalóak voltak azok a körülmények, amelyek a 
Vért Zrt csıdhelyzetéhez vezettek. A cikk szerzıje több évvel korábbi eseményeket válogat 
össze és helyez úgy sorrendbe, mely alapján úgy tőnhet az egyszerő választópolgárok 
számára, akik nem ismerik a konkrét eseményeket és körülményeket, mintha személy szerint 
neki és a FIDESZ kormányzatnak köze lett volna a Kapolyi féle áramvásárlási szerzıdés 
megkötéséhez, melyre azonban kifejezetten a szocialista kormányzat idején került sor. 
Mindezt erısíti az, hogy a cikkhez csatolt fotón (2002) látható azon szerzıdés megkötésének 
aláírásakor, melyre Vezérigazgatóságának idején került sor éppen a Vért megmentése 
érdekében. Megtévesztı a cikk azzal kapcsolatosan is, hogy a Vért teljes eladósodása és a 
csıdhelyzetet elıidézı gazdasági helyzet az általuk nem felügyelt idıszakra (2006) tehetı. 
Álláspontja szerint a cikk kifejezetten alkalmas arra, hogy személyét és a FIDESZ 
kormányzatot lejárassa, ezáltal megsérti a már hivatkozott választási alapelveket. 



Leírja azt is, hogy a HVB határozat hivatkozik a Ve 149. § o) pontjában foglaltakra, mely 
szerint a cikk tartalmában nem felel meg a politikai hirdetés fogalmának. Ugyanakkor a jelölt 
népszerősítése a kampány fogalmában szerepel. Nyilvánvaló, ha ez negatívan történik, vagyis 
ha az egyik jelöltet és pártját lejáratni kívánják, úgy az is választási kampány és a választás 
alapelveinek megsértését jelenti.  
Jelzi azt is, hogy nem került tisztázásra az a körülmény, hogy a polgármesteri blog és a 
közpénzeken finanszírozott honlap szétválasztott-e. Mindezek alapján azt kéri a TVB-tıl, 
hogy változtassa meg a HVB határozatát, állapítsa meg a jogszabálysértést és a jogsértıt a 
további jogszabálysértéstıl tiltsa el. 
 

II. 
 
A Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a HVB helyes álláspontra helyezkedett, 
amikor az oroszlányi honlapon megjelenı cikket nem kezelte politikai hirdetésnek és  
helyesen állapította meg azt is, hogy nincs hatásköre a cikkben szereplı egyes állítások 
valóságtartalmának a vizsgálatára. Erre figyelemmel a kifogást sem tartotta megalapozottnak.  
A Területi Választási Bizottság sem rendelkezik hatáskörrel a cikkben szereplı egyes 
állítások valóságtartalmának vizsgálatára. A Területi Választási Bizottság szükségesnek tartja 
azonban annak rögzítését, hogy a HVB határozat indokolásában a Ve. 149. § o) pontjára 
történı hivatkozás csak részben helytálló, mert a jelölt és a jelölıszervezet negatív tartalmú 
„népszerősítése” is része a választási kampánynak.  
 
A Területi Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy HVB nem foglalkozott annak 
vizsgálatával, hogy Rajnai Gábor polgármester blogjának finanszírozása szétválasztott-e a 
város honlapjától. E kérés vizsgálatára - hatáskör hiányában - a Területi Választási Bizottság 
sem illetékes. 
  
Mindezekre tekintettel a Területi Választási Bizottság elutasítja a fellebbezést, és a 
fellebbezéssel megtámadott határozatot helyben hagyja. 
 
 

III. 
 
A jogorvoslatra történı kioktatás a Ve. 4. § (3)-(4), 82. § (2)-(3), 83. § (1)-(2) és (4), valamint 
a 84. § (1) bekezdéseken alapszik. 
 

Tatabánya, 2010. szeptember 20. 

         
 

Dr. Monostori Imre s.k. 
                 a TVB elnöke 

          

   

 


