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121/2010. (IX. 30.) HVB h a t á r o z a t 
 
Komló Város Helyi Választási Bizottsága megvizsgálta Borbás Sándor által, 
választási plakátok átragasztása ügyében benyújtott kifogást.  
 
A bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ– KDNP jelölő szervezet plakátjainak. 
más jelölt plakátjával való átragasztása jogszabálysértő volt. A bizottság a 
jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől. 
 
A határozat ellen annak meghozatalától számított 2 napon belül megérkezően 
Komló Város Helyi Választási Bizottságához benyújtandó, a Baranya Megyei 
Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezésnek van helye. 
 

I n d o k o l á s 
 

A Helyi Választási Bizottság az előterjesztett kifogás, valamint a mellékelt 
felvételek alapján az alábbi tényállást állapította meg: 
 
Borbás Sándor 2010. szeptember 30. napján újabb kifogást nyújtott be a helyi 
választási bizottság részére, mely szerint 2010. szeptember 29-én észlelte, hogy 
Komlón, a kenderföldi városrész területén a Vörösmarty és Zrínyi utcában 
Simon János FIDESZ-KDNP színeiben indult képviselő-jelölt több plakátját 
eltávolították, illetve a plakátjára Hegedűs István független egyéni 
önkormányzati képviselőjelölt és a kisebbségi önkormányzati választáson őt 
jelölő szervezet plakátját ragasztották rá.  
 
A FIDESZ – KDNP a jogszabálysértés megállapítása mellett az elkövetőnek a 
további jogsértéstől való eltiltását kérte. 
 
A választási bizottság megállapította, hogy a jogsértés megtörtént. A Ve. 3. § d./ 
pontja szerint a választás résztvevőjének kötelessége a jóhiszemű és 



rendeltetésszerű joggyakorlás. A Ve. 42. § (6) bekezdése akként rendelkezik, 
hogy „a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő 
szervezet plakátját…”. Azzal, hogy a FIDESZ – KDNP plakátjait átragasztották 
önmagában megvalósította a jogszabálysértést, ezért a Ve. 78. § (1) bekezdés a./ 
pontja alapján a rendelkező részben írtak szerint határozott a bizottság. 
Ezzel egyidejűleg bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől. 
 
A határozatot a HVB a Ve. 90/A. § (2) bekezdés c./ pontjában biztosított 
jogkörében a Ve. 3. §, 29. §, 29/A. §, 29/B., 48. § szerint eljárva hozta meg. 
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések a Ve. 79. § és 80. §-on alapulnak.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző, HVI vezető 
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