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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság SC 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 a Nemzeti Választási Bizottsághoz 

címzett fellebbezést lehet benyújtani 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 SC 2019. május 27-én 14:05 órakor e-mailben kifogást 

nyújtott be a Zala Megyei Területi Választási Irodához, ami továbbításra került a Zala Megyei 

Területi Választási Bizottság részére.  

Kifogásában előadta, hogy 2019. május 26-án átjelentkezéssel a Gosztolai 1. sz. 

szavazóhelyiségben gyakorolta választójogát. 9:10 órakor a szavazóhelyiségbe lépve FVK, a 

Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese a következő mondatokkal fogadta: "Na, megjött ez 

a Fideszes. Undorító, tudja mindenki, hogy az vagy, a B-gal együtt." A jelen lévő, teremben 

tartózkodó többi bizottsági tag nem reagált erre és nem állították le FVK-t a megnyilvánulása 

miatt. Egy mondat hangzott el csupán, egy hölgy tagtól: "K, így nem szabad beszélni".  

A beadványozó véleménye szerint ezzel mélyen megsértették emberi méltóságát és politikai 

nézeteit, a választási bizottsági tagokra vonatkozó korlátozást, a ráutalás tilalmát, illetve a 

kampánycsendet. 

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

212.§. (2) a) alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, b) alapján 

a jogszabálysértés bizonyítékait, d) alapján a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, 

illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem 

rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának 

típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. 
 

A Ve. 215.§. alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha: „c) nem 

tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat”. 
 

 

 

 

 



 2 

SC a fenti kifogásában nem jelölte meg a jogszabálysértést, annak alátámasztásául nem 

csatolt bizonyítékot, továbbá személyi azonosítóját sem adta meg, így a Területi Választási 

Bizottság megállapította, hogy mivel a kifogás nem tartalmazta a Ve. 212.§ (2) bekezdésében 

foglaltakat, az abban előadottakat érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 

II. 
 

A határozat a 212.§ (2) bekezdésén, a 215.§-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 


