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Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 

19/2014. (IX.15.) számú határozata 

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság (2800 Tatabánya, Fő tér 4., fax 

szám: 34/311-690; e-mail cím: kemtvi2014@gmail.com) Z. P. Zs. (lakcím:), mint a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom Esztergomi Szervezetének elnöke (továbbiakban: Beadványozó) 

által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

A Területi Választási Bizottság az esztergomi Helyi Választási Bizottság 127/2014 (IX.12.) sz. 

határozatát helybenhagyja.  

 

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet a Győri Ítélőtáblához címzett, de a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási 

Bizottsághoz benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelemmel élhet. A bírósági eljárásban az 

ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga bizonyítvány 

egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 

mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani, személyesen vagy levélben, 

illetve elektronikus dokumentumként. A felülvizsgálati kérelem elektronikus dokumentumként 

való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője, továbbá a jogi szakvizsgával 

rendelkező személy saját ügyében minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az 

elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban 

elektronikus okirati formába kell alakítani. 

A felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 

meghozatalától számított harmadik napon, 2014. szeptember 18-án 16 óráig megérkezzen a 

Területi Választási Bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a 

kérelemnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223.§ (3) 

bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a 

lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi 

azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló 

okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 
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Indokolás 

 

Beadványozó 2014. szeptember 12-én kifogást nyújtott be az Esztergomi Választási 

Bizottsághoz. Kifogásában előadta, hogy Gy. R., a Fidesz esztergomi szervezetének elnöke 2013. 

09. 24-én úgy nyilatkozott, hogy „a jelenlegi Fidesz-frakció egyetlen tagja sem jelölteti magát 

újra a következő önkormányzati választáson.” A Jobbik esztergomi szervezete különböző, a 

fellebbezésben részletesen megjelölt internetes honlapokon közleményt tett közzé, melyben 

felhívta a figyelmet arra, hogy a Fidesz „újra ringbe küldi R. E. kampányfőnökét, a jelenlegi 

Fidesz frakció vezetőjét S. B-t.” Beadványozó álláspontja szerint ez ellentmond Gy. R. korábbi 

nyilatkozatában foglaltaknak. A JOBBIK esztergomi szervezetének közleményére dr. V. P, a 

Fidesz választókerületi elnöke reagált a fellebbezésben megjelölt internetes fórumokon 

közzétett közleményében, melyben kijelentette: „a Fidesz-KDNP Esztergomban egyetlen egy 

egyéni körzetben sem indított olyan jelöltet az idei önkormányzati választáson, aki tagja lett 

volna az előző képviselőtestületnek. (…) Az előző két választás tényadatai alapján felszólítom a 

Jobbik Esztergomi Szervezetét, hogy hagyjon fel a hamis információk terjesztésével.” 

Az Esztergomi Helyi Választási Bizottság127/2014 (IX.12.) sz. határozatával a kifogást 

elutasította, mivel álláspontja szerint a Fidesz-KDNP sajtóközleménye a valóságnak megfelel. 

Beadványozó a határozat ellen 2014. szeptember 13-án fellebbezést terjesztett elő, melyben az 

alábbiakat kérte:  

1. a TVB tiltsa el dr. V. P-t a jogszabályellenes magatartástól; 

2. a TVB állapítsa meg, hogy a Jobbik Helyi Szervezete a saját közleményében Gy. R. 

nyilatkozatát szó szerint idézte; 

3. a TVB állapítsa meg, hogy a Jobbik Helyi Szervezete a saját közleményében a hivatalos 

választási listát közölte, és ott S. B. a Fidesz-KDNP jelöltjeként szerepel a kompenzációs listán; 

4. a TVB utasítsa el V. P. azon állítását, miszerint a Jobbik Helyi Szervezete ezen adatok 

közlésével hamis információkat terjesztett volna, és ezzel a választókat megtévesztette volna; 

5. a TVB állapítsa meg, hogy a HVB nem a kifogás szerinti tárgyban hozta meg határozatát. 

A fellebbezés nem alapos.  

Mindenekelőtt megállapítható, hogy Gy. R. 2013.09.24-én tett nyilatkozata nem választási 

időszakban tett nyilatkozat, így az kampányeszköznek, illetve kampánytevékenységnek nem 

minősíthető a Ve. 140-141.§ alapján. Emellett a Területi Választási Bizottság álláspontja szerint 

Gy. R. nyilatkozata nem tekinthető a párt hivatalos álláspontjának, tekintettel arra is, hogy az 

önkormányzati jelöltállításra a nyilatkozatot követően csaknem egy évvel később került sor. Ily 

módon Gy. R. nyilatkozata semmilyen kötőerővel nem rendelkezik a párt jelöltjeinek 

kiválasztása szempontjából. A jelöltállítás a jelölő szervezetek joga, a jelöltekkel kapcsolatban a 

választópolgárok nyilvánítanak véleményt.  
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A fentiekre tekintettel a Területi Választási Bizottság egyhangú szavazással arra az álláspontra 

jutott, hogy a Jobbik Helyi Szervezetének állítására reagáló, dr. V. P. által képviselt Fidesz-KDNP 

közlemény (cáfolat) nem valósít meg választási jogszabálysértését. 

 

A határozat a Ve. 231.§ (5) bekezdésének a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 

222.§ (1) bekezdésén, a 223.§ (1) bekezdésén, a 224.§ (1)-(5) bekezdésein, az illetékekről szóló 

tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37.§ (1) bekezdésén, a 62.§ (1) bekezdés s) pontján 

alapul. 

 

Tatabánya, 2014. szeptember 15. 

 

Dr. Solymos András sk. 

a választási bizottság elnöke 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 

Dr. Veres Zoltán 

Komárom-Esztergom Megyei  

Területi Választási Iroda vezetőjének jogi helyettese 

 

 


