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NÓGRÁD MEGYEI TERÜLETI  
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
 
42/2014. (X. 17.) TVB  
 

Tárgy:  K. É. által benyújtott kifogás elbírálása 
 

 
HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/P. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében 
eljárva, K. É. (lakcím: …) (a továbbiakban: beadványozó) által, a 2014. évi cserhátszentiváni 
polgármester választással kapcsolatban benyújtott kifogásának 
 

helyt ad, és a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján a cserhátszentiváni polgármester választás 
jegyzőkönyvbe foglalt eredménymegállapító döntését megsemmisíti, a polgármester választást 

megismételteti. 
A TVB a megismételtetett szavazást 2014. november 9. napjára tűzi ki. 

 
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélként a Nemzeti 
Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Nógrád Megyei Területi Választási 
Bizottságnál (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; e-mail: valasztas@nograd.hu). A fellebbezést úgy kell 
benyújtani, hogy az a döntés meghozatalától számított 3 napon belül, legkésőbb 2014. október 20-án 
16.00 óráig megérkezzen. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 
 

Indokolás  
 
Beadványozó a 2014. október 14-én kelt kifogását, mely a polgármester választás eredményének 
megsemmisítésére irányult, a Cserhátszentiváni Helyi Választási Bizottsághoz nyújtotta be. A Helyi 
Választási Iroda a fellebbezést felterjesztette a TVB-hez. 
A TVB megállapította, hogy a beadvány érdemi vizsgálatra alkalmas, az tartalmazza a Ve. 212. § (2) 
bekezdésében foglalt jogi kellékeket, és a Ve. 209. § (2) bekezdésében foglalt határidő szerint került 
előterjesztésre. 
A kifogásban a benyújtó a választási eredményt jogszabálysértő módon befolyásoló kampányeszköznek 
minősítette Cs. I. által terjesztett szórólapokat. A kifogásolt egyik szórólap tartalma szerint 
Cserhátszentiván Község Önkormányzatának képviselői feljelentést tettek a település polgármestere K. É. 
ellen, mert ő az önkormányzat vagyonának egy részével sajátjaként rendelkezett, és hivatali tisztségével 
összefüggésben más jogsértéseket is elkövetett. Ezen szórólapját Cs. I., polgármesterjelölt a Község 
Képviselőtestülete bélyegzőjével látta el.   
A kifogás szerint Cs. I. szórólapként terjesztette az előző leírt feljelentése alapján történt, tanú 
kihallgatásáról készült rendőrhatósági jegyzőkönyv bevezető részét, amely azt tartalmazza, hogy 
tanúkénti meghallgatására K. É. ellen hűtlen kezelés vétségének megalapozott gyanúja miatt folyamatban 
lévő eljárásban került sor. 
 
A TVB a rendelkezésére álló dokumentumok megvizsgálását követően indítványozta az iratokban 
megjelölt tanúk, illetve érintettek szóbeli meghallgatását. A szóbeli meghallgatáson a meghallgatott 
személyek megerősítették az általuk bizonyítékként aláírt azon feljegyzés tartalmát, mely szerint a fenti 
szórólapok terjesztése megtörtént. 
 
Cs. I. a meghallgatás során elismerte, hogy a kifogásolt szórólapokat ő készítette, és az elsőként 
megjelöltet az önkormányzat bélyegzőjével ő látta el, s arra a kérdésre, hogy az önkormányzat 
bélyegzőjét erre a célra – mint jelölt – használhatta-e, úgy nyilatkozott, hogy lehet, hogy nem. 
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Meghallgatása során azt is elismerte, hogy a fenti tartalmú rendőrhatósági jegyzőkönyv részleges 
másolatát szórólapként ő terjesztette. 
 
A TVB értékelte a beadványhoz csatolt bizonyítékokat, illetve a szóbeli meghallgatáson tett 
nyilatkozatokat. 
A TVB arra a megállapításra jutott, illetve azt a következtetést vonta le, hogy Cs. I. polgármesterjelölt 
által az előzőekben megjelölt tartalmú szórólapok terjesztése alkalmas volt a választói akarat megtévesztő 
befolyásolására, e tevékenysége sérti a jóhiszemű és rendelkezésszerű joggyakorlás, a jelöltek és 
jelölőszervezetek közötti esélyegyenlőség, a választás tisztaságának megóvása törvényi alapelveit, az 
alapelvi rendelkezések érvényesülését. 
 
A Cs. I. által készített szórólapon a „Cserhátszentiváni Község Képviselőtestülete” megnevezésű 
bélyegzőlenyomat jogosulatlan szerepeltetése a TVB megállapítása szerint alkalmas volt arra, hogy a 
választópolgárokban azt a téves látszatot keltse miszerint a kampányeszközként használt szórólapon 
szereplő állítások önkormányzati vagy hivatalos forrásból származnak, és a tanú kihallgatási jegyzőkönyv 
terjesztése pedig arra, hogy ezt a látszatot tovább erősítse. 
 
Mindezek alapján a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontján, 209. § (1) bekezdésén, a 212. § (2) bekezdésén, a 
218. §-án, a 307/P.§ (2) bekezdésén alapul. 
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. §-án, és a 223-226. §-ain alapul. 
 
 
Salgótarján, 2014. október 17. 
 
 

 
dr. Adamkó István 
      TVB elnök 

A határozatot kapják: 
1. Beadványozó 
2. Cserhátszentiváni Helyi Választási Bizottság 
3. Irattár 

 
 
 

 


