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Balmazújváros Helyi Választási Bizottság  

74/2014. (IX.12.) számú határozata 

kifogás elbírálása tárgyában 

 

Balmazújváros Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/P. (1) bekezdésének b) pontjában biztosított hatáskörében 

eljárva, Dr. Tiba István polgármester, a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselője által 

benyújtott kifogásnak helyt ad. 

 

Balmazújváros Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy dr. Cs. Tóth János 4060 

Balmazújváros, ................ szám alatti lakos független polgármesterjelölt választási szórólapja 

sérti a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) és e) pontjait. 

 

Balmazújváros Helyi Választási Bizottság jelen határozatával eltiltja dr. Cs. Tóth Jánost a 

további jogszabálysértéstől. 

 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 

továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a 

Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottsághoz (4024 Debrecen, Piac utca 54.) címzett, 

de a Balmazújváros Helyi Választási Bizottságnál előterjesztett fellebbezést nyújthat be. 

 

Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési 

jogkörben hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben 

lehet benyújtani. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 

meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó 

választási bizottsághoz. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a 

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

postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 

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-vételi számát. A 

fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az 

eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. 

 

 

 



INDOKOLÁS  

 

 

Dr. Tiba István polgármester, a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselője 2014. szeptember 

10-én személyesen kifogást nyújtott be dr. Cs. Tóth János független polgármester jelölt 

választási szórólapjával kapcsolatban.  

A kifogást benyújtó kérelmében előadta, hogy 2014. szeptember 8-án kapott egy szórólapot, 

amely dr. Cs. Tóth János független polgármesterjelöltre tartalmaz adatokat. A szórólap egyik 

oldalán szerepel Balmazújváros Város címere, annak ellenére, hogy Balmazújváros Város 

Polgármestere annak használatát nem engedélyezte.  

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2000. (XI.31.) számú 

rendelete tartalmazza a Balmazújváros címeréről, zászlajáról, használatának szabályozásáról 

szóló szabályokat. A rendelet 2.§ (2) bekezdés szerint a címer és rajzolata kizárólag ebben a 

bekezdésben foglalt célra használható fel. A rendelet 3.§ (1) bekezdése értelmében 

Balmazújváros címerének használatát - kérelemre – a polgármester engedélyezi.  

Dr. Cs. Tóth János a címer használatára nem kért engedélyt, a címert nem a színek 

megtartásával, engedély nélkül használta fel a szórólapján, és ezzel a kifogást benyújtó 

álláspontja szerint megsértette Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2000. (XI.31.) önkormányzati rendeletének 2.§ (1)-(2) bekezdésében, 3.§-ban foglaltakat, 

valamint a választás tisztaságát, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást. 

Dr. Tiba István a kifogáshoz csatolta bizonyítékként dr. Cs. Tóth János szórólapját is.   

 

Balmazújváros Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 12-i ülésén a kifogást dr. Cs. 

Tóth János jelenlétében megtárgyalta. Dr. Cs. Tóth János a bizottság ülésén elmondta, hogy 

nem volt tudomása arról, hogy a képviselő-testületnek van a címer használatára vonatkozóan 

önkormányzati rendelete, és kiemelte, hogy nem kívánt ezzel visszaélni. Elismerte, hogy nem 

tartotta be a fentebb ismertetett rendelkezést, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem 

szándékozott rosszhiszeműen eljárni.  

A Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a 

választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) 

hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 

továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

nyújthat be. 

A Ve. 209. § (1) és (2) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 

sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás 

elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz, illetve 

folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység 

fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. 

A Ve. 212. § (1) bekezdése alapján a kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. 

A kifogásnak a Ve. 212. § (2) bekezdése alapján tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértés megjelölését, 

b) a jogszabálysértés bizonyítékait, 

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét, 

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 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-vételi számát. 



A kifogás – a Ve. 212. § (3) bekezdése alapján – tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, 

vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. 

A bizottság megállapította, hogy Dr. Tiba István kifogása megfelel a jogszabályi előírásoknak.   

A Ve. 2.§ (1) bekezdés a) pontja tartalmazza, hogy a választási eljárás szabályainak 

alkalmazása során érvényre kell juttatni alapelvként a választás tisztaságának megóvását, 

valamint az e) pont alapján a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást.  

 

Az Alaptörvény T) cikk (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet jogszabály. Az 

önkormányzati rendelet személyi hatálya kiterjed a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény (2) bekezdés b) pontja alapján a helyi önkormányzat közigazgatási területén a 

természetes személyekre, jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekre.  

 

A bizottság tagjai úgy ítélték meg, hogy dr. Cs. Tóth János azzal, hogy elismerte a jogsértés 

tényét, továbbá, hogy valóban jóhiszeműen, bár nem kellő körültekintéssel járt el, Dr. Tiba 

István kifogásának helyt adtak, és a megállapították a jogsértés tényét, valamint eltiltották a 

további jogszabálysértéstől.  

 

A határozat egyebekben a Ve. 214.§ (1) bekezdésén, 215.§-án, 218. §-án, 221.§-án, 223.§-án, 

307/P. (1) bekezdésének b) pontján alapul.   

 

 

 

Balmazújváros, 2014. szeptember 12.  

 

 

 

 

 

                                                                                                        Szabó Sándor László 

              Helyi Választási Bizottság 

                 Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


