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Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 3 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

9/2018. (II.23.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a P. G. 

által benyújtott kifogást a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 215. § c) 

pontjában foglaltak alapján  

 

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. február 26-án 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- 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 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

 

INDOKOLÁS 

P.G. 2018. február 22-én kifogást nyújtott be a Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság részére, melyben a választás tisztaságát sértő 

tevékenység miatt kéri a Bizottság eljárását, a tényállás kivizsgálását.  

 



A Ve. 208. § értelmében 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. § rögzíti, hogy  

(1) A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva 

- lehet benyújtani. 

(2) 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. 

(3) A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A Ve. 215. §-a értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha  

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett 

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy 

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. 

 

A Bizottság megállapítja, hogy a kifogást az arra jogosult nyújtotta be, azonban a kifogás nem 

tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt, a kifogás benyújtójának személyi 

azonosítóját, ezért a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint dönt. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 208. §-án, 212. §-án, 214. 

§, 215. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. 

§-án alapul. 

 

K.m.f. 

 

 

        Csapóné dr. Baráth Katalin 

OEVB elnök 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

Szentendre, 2018. február 23. 

 

 

dr. Gerendás Gábor 

OEVI vezető 

 


