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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 a 2013. évi XXXVI. törvény 2.§ c) pontja 

rendelkezik a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőségről. Szepetnek Község 

közéleti lapja a Szepetneki Hírmondó, amely évente rendszeresen megjelenik és tájékoztatja a 

lakosságot a községben történt eseményekről, emellett hirdetési lehetőséget is biztosít. Jelezte 

a lap felé, hogy választási kampányhirdetést szeretne megjelentetni, melyre 2019. szeptember 

19-én kapott választ azzal, hogy 2019. szeptember 22-ig 1 vagy 2 oldal terjedelemben adhat le 

hirdetést. A jelöltek közötti esélyegyenlőség elve ezzel a rövid időkorláttal és az 

oldalszámban lévő bizonytalansággal erősen sérült. A lapot az önkormányzat adja ki és 

szerkeszti, felelős kiadója V. F. T. polgármester, aki egyben a 2019. évben tartandó 

választáson egyben polgármesterjelölt is. Az esélyegyenlőség elve abban az esetben lenne 

biztosított, amennyiben a lapzárta 2019. szeptember 30. maradna és konkrét tájékoztatást 

kapna az általa felhasználható oldalak számáról. A faluújság szerkesztési és nyomdába adási 

folyamatában az esélyegyenlőségi, valamint a jóhiszeműségi elv nem valósult meg, ezt a 

jelenlegi polgármester figyelmen kívül hagyta. Kifogását a 2013. évi XXXVI. törvényben 

foglaltak, a Kvk. IV.37.394./2014/2. számú végzés, valamint a Kvk. I.37.416/2018/3. számú 

végzés alapján nyújtotta be. 

 

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. 
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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. 

 

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 


