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69/2019. (XI.10.) HVB h a t á r o z a t o t: 

 

Komló Város Helyi Választási Bizottsága Tibay Győző választópolgár által benyújtott kifogást  

 

elutasítja. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Baranya Megyei Területi 

Választási Bizottsághoz címezve (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), a megtámadott határozatot hozó 

választási bizottságnál illetékmentes fellebbezés nyújtható be úgy, hogy a fellebbezés a 

megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül, legkésőbb a harmadik 

napon 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő 

jogvesztő.  

 

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

szervezet nyújthat be fellebbezést. 

 

A fellebbezést személyesen, levélben (7300 Komló, Városház tér 3.) telefaxon (+ 36 72 584 

008) vagy elektronikus levélben (jegyzo@komlo.hu) Komló Város Helyi Választási 

Bizottságánál terjeszthető elő.  

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a jogszabálysértésre történő hivatkozást,  

- a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 

-  a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha 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-vétel számát.  

 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. Az eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes. 

 

I n d o k o l á s: 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. november 10. napjára kitűzött 

megismételt általános választásával összefüggésben Tibay Győző az ügyben érintett 



választópolgár, aki a Fidesz-KDNP jelölő szervezetek meghatalmazottja 2019. november 10. 

napján 15 óra 40 perckor kifogást nyújtott be Komló Város Helyi Választási Bizottságához, a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. §-ában 

meghatározott, a választási plakát elhelyezéséről szóló szabályok, valamint a Ve. 2. § (1) 

bekezdés e) pontjának megsértése miatt. 

 

Beadványozó a kifogásban kifejtette, hogy 2019. november 10-én azt tapasztalta, hogy a 

szavazókör épületében a „Ring” Sörözőben (cím: 7300 Komló, Vörösmarty Mihály utca 8.) az 

asztalon a Komló Összeköt Egyesület képviselőjelöltjét népszerűsítő kártyák kerültek 

elhelyezésre. A Sörözőben több ilyen kártyát találtak. A kifogáshoz fényképes dokumentációt 

és a helyben talált szórólapokat is mellékelte, és előadta, hogy a fényképen látható kártya az 

asztalon a Ve. 144. § (1) bekezdésére tekintettel és annak indokolására („A törvény plakátnak 

tekint minden olyan információhordozót, amely statikus információkat hordoz...”) plakátnak 

minősül. 

Beadványozó álláspontja, hogy ez kimeríti a kampánycsend megsértését különös tekintettel 

arra, hogy erre előzetesen a Helyi Választási Iroda külön felhívta levélben mindkét jelölő 

szervezet figyelmét. Külön aggályosnak és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 

alapelvét sértőnek tartja, hogy a kártyát jól láthatóan a szavazókör épületében helyezték el, 

amelyet egyértelműen tilt a törvény. 

Mindezek alapján kérte a Helyi Választási Bizottságot, hogy a kifogásnak helyt adni, és a Ve. 

218. 

§ (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva a jogszabálysértés tényét megállapítani, a 

jogsértőt a további jogszabálysértéstől eltiltani szíveskedjen. 

 

A választási bizottság megállapítja, hogy a kifogás a Ve. 209. § szerinti határidőben érkezett, 

és azt a Ve. 208. -ban foglalatnak megfelelően arra jogosult nyújtotta be.  A beadvány a Ve. 

212. §-ban foglalt formai követelményeknek megfelel, így az érdemben vizsgálható. 

 

A Ve. 43. §-a alapján a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza 

a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottság eljárásában minden olyan 

bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. 

(Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, az írásbeli tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték.) 

A választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen 

alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.  

A Ve. 218. § (1) bekezdése alapján választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok 

alapján dönt. 

 

A Ve. 208. § rögzíti, hogy kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a 

választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással nyújtható be, ezért a választási 

bizottság a beadványt erre tekintettel vizsgálta.  

A Ve. 214. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a 

beérkezésétől számított harmadik napon dönt. A Ve. 220. § szerint, ha a választási bizottság a 

kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja. 

 

A Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során 

érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. 

 

A Ve. 140. § a) pontja rögzíti, hogy kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely 

alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát 

is. A Ve. 144. § (1) bekezdése szerint plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, 



embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. A választási bizottság megállapította, hogy 

a kifogásban bemutatott szórólap kampányeszköznek minősül. 

A Ve. 141. § szerint kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő 

felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat 

befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából. 

A Ve. 143. § (1) bekezdése alapján nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján a 

szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, valamint a 

szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló 

bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen. A Ve. 143. § (2) bekezdése 

rögzíti, hogy a szavazás napját megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg az 

fenti tilalom sérelmét. A választási bizottság megállapította, hogy a beadványból és az ahhoz 

csatolt bizonyítékokból egyértelműen és minden kétséget kizáróan nem állapítható meg a 

választási kampányeszközök – szórólapok – elhelyezésének időpontja, így az sem, hogy arra a 

szavazás napján került sor. 

 

A választási bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a kifogáshoz 

csatolt bizonyítékok alapján jogszabálysértés nem állapítható meg, így a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntött.   

 

A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésén, a Ve. 43. §-án, a Ve. 208-209. §-án, a Ve. 140-141. §-

án, a Ve. 143.-144 §-án §a Ve. 212. §-án, a Ve. 214. §-án, a Ve. 218. §-án, a Ve. 220. §-án 

alapszik.  

A fellebbezés benyújtásának lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja, a jogorvoslatról 

szóló tájékoztatást a Ve. 223-225. §, valamint a 307/P. § (2) bekezdés b) pontja alapján adtam 

meg. Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén 

alapul. 

 

A Helyi Választási Bizottság intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt. 

 

 
K.m.f. 

 

 

 __________________   __________________   __________________  

 Lóránt Ákos Varga Tiborné dr. Németh Gábor László 

 HVB elnök HVB elnökhelyettes HVB tag 

 

 

 __________________   __________________   ____________________  

 Kovács Dezső  Barbarics Tamás Szabó Lászlóné 

 HVB megbízott tag  HVB megbízott tag    HVB megbízott tag 
 


