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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság KA által benyújtott kifogás tárgyában meghozta 

a következő 
 

határozatot: 
 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a kifogást 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. május 30. 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. 
 

A központi névjegyzékben szereplő KA 2019. május 26-án 15:36 órakor a nn e-mail címről 

kifogást nyújtott be a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz. 

 

Beadványában előadta, hogy Keszthelyen, a Bercsényi és Georgikon utca kereszteződésében 

2019. május 25. napján HJ képviselő megrongálta a FIDESZ-KDNP szervezet plakátját és 

„Csalunk! Lopunk! Hazudunk!” feliratokkal ragasztotta át, az esetről fénykép is készült.  A 

fényképet bizonyítékként csatolta a kifogáshoz. 

A jogszabálysértés megjelöléseként a Ve. 144. § (7) bekezdésére hivatkozott. 

Kérte a Bizottságtól a jogsértés tényének megállapítását, HJ további jogsértéstől való eltiltását 

és bírság kiszabását, mivel szándékosan került a Jobbik szervezetének plakátja egy másik 

szervezet plakátjára. Előadta továbbá, hogy HJ önkormányzati képviselő vélelmezhetően 

teljes mértékben ismeri a Ve. rendelkezéseit, amit figyelmen kívül hagyva szándékosan 

megsértett. 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás tartalmazta Ve. 

212. § (2) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemeket, a kifogás benyújtója központi 

névjegyzékben szereplő választópolgár, továbbá a kifogás a sérelmezett jogszabálysértéstől 

számított 3 napon belül került benyújtásra, ezért a jogorvoslati beadvány érdemi vizsgálatra 

alkalmas. 

 

A Ve. 218. § (1) alapján a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésre álló adatok alapján 

dönt, melynek során a kifogásban előadottakat, a megjelölt és szolgáltatott bizonyítékokat 

veszi figyelembe. A bizottságnak tehát nem feladata hivatalból történő bizonyítási eljárás 

lefolytatása, valamint újabb bizonyítékok beszerzése. Mivel a beadványozó által csatolt 

bizonyíték nem alkalmas annak alátámasztására, hogy a Fidesz-KDNP jelölő szervezet 
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plakátjára a kifogásban hivatkozott feliratok kerültek elhelyezésre, így a Zala Megyei 

Területi Bizottság az előadott jogszabálysértés bizonyítottságának hiányában a kifogást 

elutasította.  

 

 

II. 
 

A határozat a 218. § (1) bekezdésén, a 220.§-án, a 345.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való 

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

Zalaegerszeg, 2019. május 27. 
 

 

 

Dr. Tuboly János 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke 


