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44/2014. (IV.06.) OEVB határozat 

 

A Zala Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az országgyűlési 

képviselők 2014. évi általános választásán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144.§ (4) 

bekezdése alapján M.K. által a 37. sz. Szavazatszámláló Bizottság, valamint a Választási Iroda ellen 

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, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 

harmadik napon megérkezzen az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz 

(Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.). 

A fellebbezés illetékmentes. 

I n d o k o l á s  

 

 

M.K.2014. április 06-án kifogást nyújtott be a zalaegerszegi Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottsághoz a 37. sz. Szavazatszámláló Bizottsággal, valamint a Választási Irodával szemben 

arra hivatkozva, hogy a Szavazatszámláló Bizottság a Választási Iroda utasítására – a Választási füzetek 

útmutatása alapján - „hatáskör hiányában” megtagadta a választáson való részvételének igazolását.  

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 212.§ (2) bekezdés 

értelmében: a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés 

bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét és postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának 

személyi azonosítóját. 

A Ve. 215. § alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha – többek között nem tartalmazza 

a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.  

 

A bizottság megállapította, hogy a kifogás benyújtója konkrét jogszabályhelyet nem jelölt meg a 

jogszabálysértés tekintetében, valamint nem adta meg személyi azonosítóját.  

 

Fentiek alapján az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntött. 

 

Egyebekben megjegyzi a Választási Bizottság a beadvány konkrét tartalmával kapcsolatban, hogy a Ve. a 

Szavazatszámláló Bizottság és a Választási Iroda hatásköreként nem rendelkezik a kifogás benyújtója által 

hiányolt igazolás kiadására.  

 

A határozat a Ve. 297.§ (1) bekezdés b.) pontjának rendelkezésén alapul.  

A fellebbezési lehetőség a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 224. §-án és a 297. § (2) bekezdés b) pontján 

alapul. 

Az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján 

alapul. 

 

Zalaegerszeg, 2014. április 6. 

 

 

         Dr. Pápai Ferenc  

          az OEVB elnöke            


