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Jánossomorja Város Helyi Választási Bizottság …………………………………. szám alatti 

lakos által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 

 

Jánossomorja Város Helyi Választási Bizottság ……………….. benyújtott kifogásnak 

részben helyt ad. 

 

Megállapítja a jogszabálysértés tényét, mert a Jánossomorja FIDESZ elnevezésű facebook 

oldalon 2019. szeptember 18-án megjelent jelölteket bemutató kampányeszköz sérti a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c), e.) 

pontjában meghatározott a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség biztosítására, 

a választás tisztaságának megóvására, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó 

alapelveket. 

 

A jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.  

 

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

szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Jánossomorja Város 

Helyi Választási Bizottságnál (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39., fax: 96/226-145, e-

mail: hvb@janossomorja.hu). 

 

A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési 

jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 23. nap 16.00 óráig megérkezzen a HVB-hez. 

 

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223. § (3) bekezdése szerinti 

alapját, azaz a jogszabálysértés megjelölését, vagy a mérlegelésre hivatkozást, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér – postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 

személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezés illetékmentes. 
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I n d o k o l á s  

 

Az egyéni listás független jelölt, ………………. személyesen 2019. szeptember 19-én 15:05 

órakor személyesen kifogást nyújtott be a Helyi Választási Bizottsághoz.  

 

Kifogásában előadta, hogy az alábbi egyéni listás képviselőjelöltek, illetve polgármester-jelölt 

megsértette a Ve. -ben foglalt választási alapelveket: 

 

- dr. Kurunczi Károly Tibor  

- Bujdosó Zoltán  

- Fazekas Imre  

- Kiss Zsolt 

- Nemes Csaba 

 

Előadta továbbá, hogy „A Jánossomorjai Fidesz facebook oldalán megjelentek a fenti jelöltek 

a Fidesz színeiben. A jelöltek ezzel ellentétben független jelöltként kerültek nyilvántartásba 

vételre a helyi választási bizottság által, ez a HVB határozatai között is megtalálható. Többi 

jelöltre nézve hátrányos, a választók megtévesztésére alkalmas, így az esélyegyenlőség elve 

sérült a választás tisztasága mellett”. 

 

Csatolta a jogszabálysértést alátámasztó képernyőfotókat.  

 

Kérte, a jogsértés tényének megállapítását és azt, hogy a HVB tiltsa el a fenti jelölteket a 

jövőbeni további jogsértéstől.  

 

A Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), f) pontja szerint:  

„2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő 

alapelveket: 

a) a választás tisztaságának megóvása, 

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, 

a) a választás tisztaságának megóvása,” 

 

Beadványozó szerint a kampányeszköz sérti többek között az esélyegyenlőség elvét a jelöltek 

és jelölő szervezetek között, a választás tisztaságát, mivel alkalmas a választópolgárok 

akaratának befolyásolására.   

 

A Jánossomorja FIDESZ facebook oldalon megjelent kampányeszköz alkalmas arra, hogy a 

független jelölteket egy párt színében feltüntetve a Ve. 2. § (1) bekezdés c.) pontjában 

meghatározott esélyegyenlőség alapelvébe ütköző módon befolyásolja a választói akaratot. 

 

Azt viszont nem látta bizonyítottnak, hogy az oldalon megjelent független jelöltek követték 

volna el a fenti jogszabálysértést. Nem bizonyított, hogy ki helyzete el a kifogásban 

bizonyítékként szereplő fotókat a Facebook oldalon. 

 

A fentiek alapján a választási bizottság a csatolt bizonyítékok és a kifogásban rögzített 

tényállást határozatának alapjául szolgáló tényállásként részben elfogadta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött.  

 

 

 



A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak alapján döntött. 

A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), f) pontján, a 218. § (1) és (2) bekezdés a) és b) 

pontján, a 307/P. § (1) bekezdés b) pontján, a fellebbezési lehetőség a Ve. 221. § (1) 

bekezdésén, a 223. § - 224. §-án és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékről szóló 

tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

 

 

Jánossomorja, 2019. szeptember 20. 

 

 

        Fördős Zoltán s.k. 

      a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
 


