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Jánossomorja Város Helyi Választási Bizottság …………………….. 9241 Jánossomorja, 

…………………….. szám alatti lakos által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta 

a következő  

 

határozatot: 
 

Jánossomorja Város Helyi Választási Bizottság ……………….. által benyújtott kifogást 

 

elutasítja. 

 

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. október 15. 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. 

 

 

I n d o k o l á s  

 

A polgármester-és egyéni listás független jelölt, ……………….. elektronikusan 2019. 

október 11-én 18:33 órakor kifogást nyújtott be a Helyi Választási Bizottsághoz.  
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Kifogásában előadta, hogy „Bejelentést kívánok tenni hogy, a Jánossomorjai Közélet 

elnevezésű facebook oldalon, melynek adminja Szabó Antal független képviselőjelölt a mai 

napon 17:23 kor felrakott posztjában , tájékoztatta a csoport tagjait hogy, reprezentatív 

felmérés keretében belül melyik Polgármester jelölt hány százalékon áll , megtévesztve és 

befolyásolva ezzel a választópolgárokat , továbbá a választási alapelvek megsértéséért és 

jogegyenlőség súlyos megsértéséért bejelentést teszek és kérem a H.V.B-t hogy, a jogsértést 

megszüntetni , a jogsértőt pénzbírsággal és továbbá valamennyi büntetéssel és nyilvános 

bocsánatkéréssel a jelöltek irányába helyreigazítatni szíveskedjenek ! Jelen levelem mellé 

csatolom a jogsértés a jogsértő bejegyzés másolatát a facebook közösségi oldalról.”. 

 

Csatolta a jogszabálysértést véleménye szerint alátámasztó bejegyzést.  

 

Kérte, a jogsértés tényének megállapítását és pénzbírság kiszabását. Kérte továbbá a 

helyreigazítást.  

 

A Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) 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, 

 

Beadványozó szerint a bejegyzés sérti többek között az esélyegyenlőség elvét a jelöltek és 

jelölő szervezetek között, a választás tisztaságát. 

 

A választási bizottság a kifogástevő által benyújtott kifogást megvizsgálta és azzal 

kapcsolatban az alábbiakat állapította meg: 

 

A kifogás elbírálásakor véleménye szerint azt kell vizsgálni, hogy a bejegyzés alkalmas volt-e 

arra, hogy sérüljön a Ve. 2. § (1) bekezdés a.) és c.) pontjában rögzített alapelvek bármelyike.  

 

A Ve. 150. §-a kimondja, hogy a szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy 

abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat 

semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen 

módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése 

után szabad nyilvánosságra hozni.  

 

Fentiek alapján 2019. október 11-én a kifogásolt bejegyzés csoporttagokkal megosztott 

„felmérés” nem ütközik a Ve. 150. §-ban foglaltakba. 

 

A csoporttagokkal történő megosztás ezen kívül a bizottság álláspontja szerint nem ellentétes 

a Ve.-ben foglalt alapelvekkel. 

 

A Választási Bizottság álláspontja szerint sem az a.) pontjában foglalt a választás 

tisztaságának megóvása és sem a c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő 

szervezetek között alapelv nem sérült. 

 

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. október 12. 

 

 

              Fördős Zoltán s.k. 

      a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 


