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ZALA MEGYE 01. ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI 

VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
 

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-102, Fax: 92/502-119, 

E-mail: valasztas@zalaegerszeg.hu 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ZALA MEGYE 01.sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

40/2018. (IV.08.) számú határozata 
 

A Zala megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság V.O. 

…………………. szám alatti lakos által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta a 

következő  

határozatot: 
 

A Zala megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság V.O. 

…………………… szám alatti lakos által benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül 

elutasítja. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Nemzeti Választási Bizottságnak (1054 

Budapest Alkotmány u. 3.) címezve úgy kell benyújtani (személyesen, levélben: 8900 

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; telefaxon: 92/502-119; elektronikus levélben: 

valasztas@zalaegerszeg.hu), hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 

harmadik napon megérkezzen a Zala Megye 01. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottsághoz.  

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

Fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 

továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

nyújthat be. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell, hogy azt jogszabálysértésre hivatkozással, vagy a 

választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen nyújtják be. Tartalmaznia 

szükséges továbbá a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 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 a bírósági nyilvántartásba-vételi 

számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 

illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

 

 

I n d o k o l á s  

 

A Zala megye 01.sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz 2018. 

április 08-án 10.10 órakor a Lenti Helyi Választási Iroda „V.O. …………………..szám alatti 

lakos kifogás benyújtása” tárgyú jegyzőkönyvet továbbított elektronikus levélben. 
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A jegyzőkönyvben foglaltak szerint V.O. (szem. azonosító: …………..) 2018. április 8. 

napján megjelent a Lenti Helyi Választási Iroda hivatalos helyiségében, és kifogást nyújtott 

be a Lenti 3. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tevékenysége ellen. 

 

V.O. elmondása szerint a Lenti 3. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága a 

szavazólap átvételének tényét igazoló névjegyzék aláírásakor azt kérte, hogy a hivatalos toll 

használatával történjen az aláírás.  

V.O. a saját tollával szerette volna aláírni a névjegyzéket, a Bizottság azonban ezt a kérést 

elutasította.  

A Szavazatszámláló Bizottság kérését követően V.O. választójogosult a választójogát 

gyakorolta és a hivatalos tollal aláírta a névjegyzéket. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § -a 

alapján a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás 

alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi 

névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. 

 

A Ve. 212.§ (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell: 

a) a jogszabálysértés megjelölését,  

b) a jogszabálysértés bizonyítékait, 

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér – postai értesítési címét,  

d) a kifogás 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 a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.  

 

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás 

nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését és a jogszabálysértés bizonyítékait. 

A Ve. 215. §-a c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha  nem 

tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat. 

 

Fentiekre tekintettel, a Ve. 215. § c) pontjai alapján az Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

 

A határozat a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdésein, 208. §-án, a 209. § (1) bekezdésén, a 211.§-án, 

212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a fellebbezési lehetőség a Ve. 221. § (1) 

bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. §-án, a 297. § (1) bekezdés a) pontján és (2) 

bekezdés b) pontján, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

 

Zalaegerszeg, 2018. április 08. 

        

Dr. Kovács Orsolya sk. 

a ZALA MEGYE 01. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság elnöke 


