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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság FJ  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. október 7. 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 FJ 2019. október 1-én 10:49 órakor a nn e-mail címről 

médiakampánnyal kapcsolatos kifogást nyújtott be a Nagykanizsai Helyi Választási 

Bizottsághoz. Beadványához 2019. október 1-én 11:23 órakor személyesen bizonyítékként 

csatolta a Kanizsai Lokálpatrióta Hetilap 2019. szeptember 27-én megjelent lapszámát, 

továbbá jelezte, hogy a választási bizottság ülésén személyesen részt kíván venni. A 

Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság elnöke 2019. október 1-én a Ve. 151.§ (1) bekezdése 

alapján a kifogás elbírálását áttette a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz, miután a 

kifogásolt hetilapot kiadó médiatartalom szolgáltató Kanizsai Médiaház Nonprofit Kft. 

székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8. 

A bizottsági ülés időpontjáról a Zala Megyei Területi Választási Iroda 2019. október 1-én 

15.50 órakor küldött válasz e-mail-ben tájékoztatta a kifogás benyújtóját. 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a kifogás elbírálására a Ve. 151.§ (1) bekezdése 

alapján állapította meg hatáskörét. 

 

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

212.§. (2) c) alapján a kifogásnak tartalmaznia kell: „c) a kifogás benyújtójának nevét, 

lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét” 

 

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

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

 

FJ a fenti kifogásához lakcímét hiányosan adta meg. A polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. 

(X. 26.) Korm. rendelet 15.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a lakcímnek részét képezi a postai 

irányítószám is. A kifogás benyújtója lakcímének megadásakor a postai irányítószámot nem 

szerepeltette beadványában. 
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A Ve. 209.§ (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 

sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás 

elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. 

 

A Ve. 209.§ (3) bekezdése alapján nyomtatott sajtótermék esetén a jogszabálysértés 

elkövetésének időpontja a sajtótermék megjelenésének napja. 

 

A Ve. 151.§ (2) bekezdése alapján a nyomtatott sajtótermék oldalhű elektronikus változatában 

elkövetett jogsértés esetén a kifogás benyújtására nyitva álló határidő a nyomtatott 

sajtótermék megjelenésének időpontját követő harmadik nap. 

 

A Ve. 215.§ b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett. 

 

A Területi Választási Bizottság a fentiek alapján megállapította, hogy a kifogásban megadott 

lakcím hiányos, továbbá a kifogás elkésetten került 2019. október 1-én benyújtásra, így azt 

érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

 

II. 

 

A határozat a Ve. 151.§-án, a 209.§-án, a 212.§ (2) bekezdésén, a 215.§-án, a jogorvoslatról 

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

 

Zalaegerszeg, 2019. október 4. 

 

 

Dr. Tuboly János 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke 


