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Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 

27/2014. (IX.29.) számú határozata 

 

 

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

cím: kemtvi2014@gmail.com) Csonka József Pál (lakcím: Dömös, Kossuth Lajos út 28), 

polgármester jelölt (továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezések tárgyában meghozta 

a következő 

határozatot: 

I. A Területi Választási Bizottság a dömösi Helyi Választási Bizottság 24/2014 (IX.23.) sz. és 

25/2014. (IX.23.) sz. határozatai ellen külön-külön benyújtott fellebbezések alapján indult 

eljárásokat egyesíti, és egy határozatban dönt a megjelölt határozatok elleni jogorvoslati 

kérelmekről.  

II. A Területi Választási Bizottság a dömösi HVB 24/2014. (IX.23.) sz. határozatát és a 

25/2014. (IX.23.) sz. határozatát megváltoztatja, és 

- megállapítja a jogsértés tényét; továbbá 

- eltiltja Novák Lajos polgármestert – egyben polgármester jelöltet - a további 

jogsértéstől. 

 

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.októberr 2-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 

 

I. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 217.§ (1) bekezdés értelmében a 

választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendelheti azoknak az előtte folyamatban 

levő ügyeknek az egyesítését, amelyeknek tárgya egymással összefügg. Tekintve, hogy a jelen 

ügyek beadványozója és az alapul szolgáló tényállás is megegyezik, a Bizottság az ügyek 

egyesítéséről határozott. 

II. 

Csonka József Pál 2014. szeptember 19. napján kifogást nyújtott be a dömösi HVB-hoz, melyben 

előadta, hogy álláspontja szerint Dömös község önkormányzatának képviselő-testülete megsértette 

a Ve. 2.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, 

tekintve, hogy 2014. szeptember 19. napjáig nem válaszolt a 2014. szeptember 9-én előterjesztett 

kérelmére, mely arra vonatkozott, hogy lakossági fórumot kíván tartani a település egyetlen 

közösségi épületében. 

Az első fokon eljáró dömösi HVB 23/2014. (IX. 23.) sz. határozatával (melyet utóbb 24/2014. (IX. 

23.) sz. határozatra javított) a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A HVB álláspontja 

szerint az ügy elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel. 

* 

Csonka József Pál 2014. szeptember 22. napján újabb kifogást nyújtott be a dömösi HVB-hoz, 

melyben előadta, hogy 2014. szeptember 9-én e-mailben kéréssel fordult Dömös Község 

Önkormányzatának képviselőtestületéhez, amelyben lehetőséget kért a település egyetlen közösségi 

épületében lakossági fórum tartására, 2014. szeptember 12, 19, 26-án és október 3-án. Kérelmére 

Dömös község önkormányzatának képviselő-testület meghozta a 125/2014 (IX.11.) sz. határozatát, 

amelyben a termet biztosította, azonban a határozatot nem kapta meg a beadványozó, ill. nem 

kapott értesítést a határozat meghozataláról. Ezután 2014. szeptember 22-én a beadványozó külön 

kérésére az önkormányzati hivatal kirendeltség vezetője tájékoztatta őt a testület döntéséről. A 

határozat végrehajtásáért felelősként Novák Lajos polgármester – egyben polgármestert jelölt- volt 

feltüntetve, azonnali végrehajtással. Ezzel beadványozó véleménye szerint Novák Lajos megsértette 

a Ve. 2.§ (1) e pontját, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét. 

A dömösi HVB 24/2014. (IX. 23.) sz. határozatával (mely kijavítást követően a 25/2014 sz. 

határozat lett) a kifogást elutasította, mivel álláspontja szerint az elkésett. 

III. 

A fellebbezések részben megalapozottak. 

Beadványozó hivatkozott egyrészt arra, hogy a kifogásolt cselekmény a dömösi HVB illetékességi 

területén történt, a beadványozó pedig a dömösi HVB illetékességi területén nyilvántartásba vett 

jelölt. Egyebekben előadta, hogy a Ve. értelmében a választás lebonyolítása és minden választási 

cselekmény a választási bizottság hatáskörébe tartozik. Beadványozó fellebbezésében kérte a 

törvénysértés megállapítását, és Dömös község önkormányzatának felszólítását a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének betartására. Kérte továbbá Dömös képviselő-

testületének további jogsértéstől való eltiltását is. 

* 
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Beadványozó másrészt előadta, hogy a Ve. 209.§ (2) bekezdés szerint a folyamatosan fennálló 

tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be 

lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, 

hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll. Erre tekintettel álláspontja 

szerint a kifogás nem elkésett. Erre tekintettel Beadványozó kérte a törvénysértés megállapítását, és 

Novák Lajos felszólítását a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének 

betartására. Kérte továbbá Novák Lajos további jogsértéstől való eltiltását is. 

* 

A Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás elbírálására a dömösi HVB 

hatáskörébe tartozott, továbbá osztotta Beadványozó azon álláspontját, hogy kifogását nem lehet 

elkésettnek tekinteni. Mivel azonban a Beadványozó két külön fellebbezésében írt kérelmek részben 

egymást kizárják, így a megállapított tényállásra tekintettel Novák Lajos vonatkozásában állapította 

meg a Ve. 2.§ (1) bekezdésének e) pontjában foglalt, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 

megsértésének tényét, valamint Novák Lajost tiltotta el a további jogsértéstől. E következmények 

megállapítását a dömösi képviselő-testület vonatkozásában a TVB mellőzte. 

A határozat a Ve. 2.§ (1) bekezdés e) 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 29. 

 

Dr. Solymos András sk. 

a választási bizottság elnöke 

 

 


