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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság W.J.T., mint a Kisvárosunkért Érdekvédelmi 

Egyesület képviselője által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő 
 

határozatot: 
 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett 

fellebbezést nyújthat be a Zala Megyei Területi Választási Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, 

Kosztolányi u. 10.; valasztas@zalamegye.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 6. 16.00 óráig megérkezzen.  

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 223.§ (3) bekezdés szerinti alapját – jogszabálysértésre hivatkozás, 

választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata; a fellebbezés benyújtójának 

nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; 

illetve 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. 
 

Indokolás 

I. 
 

W.J.T. 2019. szeptember 2-án 15:18 órakor kifogást nyújtott be a Keszthelyi Helyi Választási 

Bizottsághoz. A kifogás tárgya a média kampányban való részvételével kapcsolatos 

jogorvoslat, ezért a Keszthelyi Helyi Választási Bizottság elnöke a kifogást 2019. szeptember 

3-án áttette a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz. Beadványozó a kifogáshoz 

bizonyítékként csatolta a Balatoni Krónika kifogásolt V. évf., 2019. augusztus 30-án 

megjelent 16. számát. A jogszabálysértés alapjául a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) és e) pontjait 

jelölte meg. 

 

A kifogás elbírálása a Ve. 151.§ (1) bekezdése alapján a Zala Megyei Területi Választási 

Bizottság hatáskörébe tartozik.  

 

A Ve. 212.§ (2) bekezdése meghatározza a kifogás benyújtásának kötelező elemeit: 

a) jogszabálysértés megjelölése, 

b) a jogszabálysértés bizonyítékai, 

c) a kifogás benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől eltér – postai 

értesítési címe, 

d) kifogás benyújtójának személyi azonosítója. 

 

A Ve. 208.§ alapján kifogást központi névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthat be. A 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság ellenőrizte a kifogás benyújtójának választójogát és 

adatait a központi névjegyzékben. A központi névjegyzék alapján a kifogás benyújtójának 

neve W.J.T.N, a kifogásban viszont ettől eltérő név került megadásra, holott a Ve. fent 

hivatkozott 212.§ (2) bekezdés c) pontja egyértelműen rendelkezik, a kifogás benyújtójának 

nevét kell szerepeltetni a beadványban. 
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A központi névjegyzékben szereplő névtől való eltérés a Ve. 126.§ (2) bekezdés ae) 

pontja, valamint a 20/2019.(VII.30) IM rendeletben rendszeresített jelölti nyomtatványok 

alapján lehetséges. A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította továbbá, hogy 

a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételi 

eljárása során W.J.T. a központi névjegyzékben szereplő nevét szerepeltette a P3 jelű 

nyomtatványon – W.J.T.N., tehát tudnia kellett volna, hogy a kifogás benyújtása során is a 

teljes nevét kell szerepeltetnie.  

 

A Ve. 215.§ alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, amennyiben nem 

tartalmazza a Ve. 212.§ (2) bekezdésében foglaltakat. A Zala Megyei Területi Választási 

Bizottság a hivatkozott törvényi rendelkezések alapján érdemben nem vizsgálhatta a 

kifogásban előadott jogszabálysértésre történő hivatkozást, így a rendelkező részben foglaltak 

alapján határozott. 

 

II. 
 

A határozat a Ve 151.§-án, a 212.§ (2) bekezdésén, a 215.§-án, a jogorvoslatról való 

tájékoztatás a Ve. 221. §, 223-224. §-ain alapul. 
 

Zalaegerszeg, 2019. szeptember 3. 
 

 

 

Dr. Tuboly János 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke 


