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70/2019.(X.13.) TVB határozata 
 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB)  Cs. Á. 8706 Nikla, 

………………… sz. alatti lakos választópolgár (továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott 

kérelme tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság Cs. Á. 8706 Nikla, …………….. sz. alatti lakos 

választópolgár kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.   

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság által hozott határozat ellen az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a 

Nemzeti Választási Bizottsághoz. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 

választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani (Ve. 223. §. 

(3) bekezdés). A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell 

előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 

meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó 

választási bizottsághoz. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése 

szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és 

számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A 

fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a 

fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz, ez esetben a Nemzeti Választási 

Bizottsághoz.   

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és a Somogy 

Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 

 

Indokolás 

 

I. 

A fellebbezés tartalma 

 

Cs. Á. Beadványozó 2019. október 13-án kifogással élt a Niklai Helyi Választási Bizottsághoz, 

tekintve, hogy amíg a niklai 001. szavazókörben várakozott, addig Á. S. szavazóval az SZSZB 

tagjai közül csak K. J. ment be a szavazófülkébe. Beadványozó bizonyítékot nem csatolt.  

 

II. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság döntése, és jogi indokai 

 

A kifogás nem megalapozott. 
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A kifogás tárgyában a hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező TVB a kérelmet áttekintette, és a 

kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Ve.)  215. §. c. pontja kimondja, hogy a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell 

utasítani, ha az a Ve. 212. §. (1) d. pontja alapján  - nem tartalmazza a Beadványozó személyi 

azonosító számát. A Cs. Á. által benyújtott kérelem nem tartalmazta Cs. Á. személyi azonosító 

számát, így kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.  

 

A TVB 2019. október 13. napján határozatképes ülésén a Beadványozó által benyújtott 

kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

 

III. 

 

A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések 

 

 

A határozat a Ve. 46.§, 208 – 212. §., különösen a 212. §. (1) bekezdés d. pontja, 213. §. (1), (3), 

214. §., 215. §. c. pont, 221.§. (1), 223. §. – 226. §.  
 

        

Kaposvár, 2019. október 13.  

 

 

 

                                                                                  Prof. Dr. Tossenberger János s. k.  

                                                                                            a  Somogy Megyei  

                                                                               Területi Választási Bizottság elnöke 


