
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság  

52/2019. (IX.23.) TVB számú határozata 

 
 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság U. I. (na) szepetneki polgármesterjelölt 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 26. 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. 
 

U. I. 2019. szeptember 19-én kelt kifogást nyújtott be a Szepetneki Helyi Választási 

Bizottsághoz. A kifogásban előadta, hogy G. J. jelenlegi szepetneki önkormányzati képviselő 

a Szepetneki Hírmondó szerkesztője, egyben képviselőjelölt a helyi települési önkormányzati 

választáson. Tevékenysége a lap szerkesztése során felveti az esélyegyenlőség alapelvének a 

sérelmét a kampány során. Szerkesztőként aktívan közreműködik az újság összeállításában. 

Megjelenése előtt megismerheti annak tartalmát, ezzel tevékenysége során előnytelen 

információkhoz juthat a benyújtandó hirdetése megjelenése előtt történő megismerésével, a 

kampánytevékenységével kapcsolatban. Az előnytelenül megszerezhető információkat saját 

kampányban felhasználhatja. Zárójelben szerepelt továbbá a kifogásban: 2013. évi XXXVI. 

törvény, a Kvk. IV.37.394/2014/2. számú végzés, a KvK I.37.416/2018/3. számú végzés, a 

Kvk. IV.37.359./2014/2. számú végzés, a 3158/2018.(V.11.) AB határozat, a Kvk. 

I.37.700/2019/2. számú végzés. 

 

A Szepetneki Helyi Választási Bizottság elnöke 2019. szeptember 20-án a 4/2019.(VIII.27.) 

HVB határozatban átruházott hatáskörében eljárva a Ve. 151.§ (1) bekezdés és a Ve. 213.§ 

alapján a kifogást elbírálás céljából áttette a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A 

Ve. 213.§ (1) bekezdése alapján a választási bizottság köteles eljárni a hozzá áttett ügyben. 

 

A Ve. 212.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés 

bizonyítékait. A Ve. 215.§ c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell 

utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 212.§ (2) bekezdésében foglaltakat. 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogáshoz bizonyíték 

nem került csatolásra, ezért azt a rendelkező részben foglaltak alapján érdemi vizsgálat nélkül 

elutasította. 
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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 23. 
 

 

 

Dr. Tuboly János 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke 


