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13/2018. (IV.3.) HVB határozat 

címer jogosulatlan használatának bejelentéséről szóló választási kifogás elbírálásáról 
 
Hejőbába község Helyi Választási Bizottsága K. I-né hejőbábai lakos, választópolgár  
 

kifogását helyben hagyja, megállapítja a bejelentett jogsértést és a jogsértőt eltiltja a 
további jogsértéstől.  

 
Kötelezi továbbá K.M. polgármester-jelölt jogsértőt, hogy a jogosulatlanul használt 

Hejőbába község címerét a választási szórólapról távolítsa el. 
 
A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de Hejőbába 
község Helyi Választási Bizottságánál (3593 Hejőbába, Fő u. 39.) előterjesztett fellebbezést 
nyújthat be. 
 
Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési 
jogkörben hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon (49/458-816) vagy 
elektronikus levélben (e-mail cím: hbabahiv@hu.inter.net) 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 16 óráig megérkezzen a megtámadott határozatot 
hozó választási bizottsághoz. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (továbbiakban: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 
 

K. I-né 2018. április 3. napján kifogást nyújtott be a Helyi Választási Bizottsághoz, melyben 
előadja, hogy a K. M. polgármester-jelölt által a választópolgárokhoz eljuttatott választási 
szórólapon Hejőbába község címerét jogosulatlanul használja, Hejőbába Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címer és zászló alapításáról és használatának 
rendjéről szóló 13/2001. (IX.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
szabályaival ellentétesen. Adatigénylést nyújtott be az önkormányzathoz és az erre kapott 
válasz alapján megállapítható, hogy K. M. polgármester-jelölt nem rendelkezett engedéllyel a 
címer használatához. A Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a polgármester engedélyezheti az 
önkormányzat címerének használatát előzetes kérelem alapján.  
 
A bizottság kötelezi K. M. polgármester-jelöltet a választási szórólapján szerepeltetett címer 
eltávolítására és eltiltja a jogosulatlan címer használattól. A bizottság álláspontja szerint 
Hejőbába község címerének K. M. polgármester-jelölt választási szórólapján való 
feltüntetése, az engedély nélküli címer használat a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 
követelményébe ütközik, ezért sérti a Ve 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt 
rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelvet. 
A bizottság a fentiek alapján a Ve. 44. §-ában foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben 
foglaltak szerint hozta meg határozatát.  
 
A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat 
benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10 § (1) és (3) bekezdésein, 227. § (1) 
bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1) – (4) bekezdésein, 225. §-án, 307/P. § 
(2) bekezdés c) pontján alapul. Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 
 
 
Hejőbába, 2018. április 3. 
 
 

Fodorné Nagy Katalin 
       HVB elnök 


