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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság Dr. S. R., D. I., N. S. Lovászi település független 

polgármester-jelöltjei által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő 

 

határozatot: 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság  

 a kifogás 1. és 2. pontjainak elbírálását hatáskör hiányában átteszi Lovászi Helyi 

Választási Bizottság részére; 

 a kifogás 3. és 4. pontjait 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.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 

2014. október 15. 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 fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő 

szervezet vagy más szervezet esetében bírósági nyilvántartásba-vételi számát.  A fellebbezés 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

 

I. 

 

Dr. S. R., D. I., N. S. Lovászi település független polgármester jelöltjei 2014. október 11-én 

kifogást nyújtottak be a Területi Választási Bizottsághoz. A kifogásban előadták, hogy 

Lovászi választási körzetben K. J. polgármester-jelölt: 

1. a Lenti Rendőrkapitányság egyes rendőreinek tevőleges közreműködésével megkísérelt 

megfélemlíteni más polgármester-jelölteket, 

2. a választók egy részét rendőri segítség igénybevételével befolyásolta, zaklatta, 

3. nagy nyilvánosság előtt – valószínűleg – valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, amely 

alkalmas arra, hogy félre vezesse, megtévessze a választókat, 

4. nagy nyilvánosság előtt – valószínűleg – valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, amely 

alkalmas arra, hogy a többi polgármester-jelöltet hamis színben rágalmazóként tüntesse fel. 

 

A kifogás benyújtói kérték továbbá, hogy beadványuk kerüljön továbbításra a Zala Megyei 

Rendőr-főkapitányság részére, valamint a választás eredménye kerüljön megsemmisítésre, új 

választás kerüljön kiírásra, illetve kerüljön megvizsgálásra annak a lehetősége, hogy az 

érintett polgármester-jelölt kizárására van-e lehetőség. 

 

A Területi Választási Bizottság megállapította, hogy  

 a Ve. 307/P.§ (2) bekezdése alapján a kifogás 1-2. pontjaiban előadott vélelmezett 

jogsértések nem tartoznak hatáskörébe, ezért azok elbírálását a Ve. 213.§-a alapján 

áttette Lovászi Helyi Választási Bizottság hatáskörébe; 
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 a kifogás 3-4. pontjaiban előadott vélelmezett jogsértések elbírálása a 

Ve. 151.§ (1) bekezdése alapján hatáskörébe tartoznak, azonban mivel a kifogás nem 

tartalmazta a Ve. 212.§ (2) bekezdésében foglaltakat, így az abban előadottakat, 

valamint az elbírálás időpontjában még nem létező választási eredmény 

megsemmisítésére, az érintett jelölt kizárására irányuló kérelmet érdemi vizsgálat 

nélkül elutasítja. 

 

A benyújtott kifogás egyben továbbításra került a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére. 

 

II. 

 

A határozat a Ve. 151.§. (1) bekezdésén, a 212.§ (2) bekezdésén, a 213.§-án, a 307/P.§ (2) 

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

 

Zalaegerszeg, 2014. október 12. 

 

 

 

Dr. Tóth László 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke 


