
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 
2/2008. (III. 9.) számú  

határozata 
 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (2) bekezdésének a) 
pontjában megállapított hatáskörében eljárva dr. Bné B. Zs. által benyújtott kifogást  
 

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 

Ezen határozat ellen az Országos Választási Bizottsághoz címzett (1051 Budapest, 
Zrinyi u. 5.) fellebbezési kérelmet lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással 
úgy, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül, 
de legkésıbb 2008. március 12-én 16.00 óráig beérkezzen a Területi Választási 
Bizottsághoz (2800 Tatabánya, Fı tér 4., fax: 06-34-311-835). A kérelemnek 
tartalmaznia kell a jogsértés jogszabályi megjelölését, a kérelem benyújtójának 
nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai 
értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát 
vagy elektronikus levélcímét.  
 

Indokolás 
 
Dr. Bné B. Zs. 2008. március 8-án kifogást nyújtott be a dr. V. Jné, tatai lakos 
bejelentése alapján. A bejelentés szerint március 8-án, szombaton reggel 5 órakor a 
postaládából kivette a napi postát, ekkor még nem volt a ládában a kifogásolt 
szórólap. Késıbb, 7 óra körül látták, hogy sok reklámújságot helyeztek a 
postaládába, ezért ismét kiürítették azt. A kereskedelmi reklámújságok közé 
helyezve találtak rá a mellékelten csatolt szórólapra. A kifogást benyújtó szerint 
szórólap tartalma egyértelmően a vizitdíj és a kórházi napidíj melletti kiállásra 
buzdítja a választópolgárokat, és ezzel megsérti az 1997. évi C. törvény 41.§-át, 
mivel kampánycsend ideje alatt a választókat befolyásolja.  
 
A Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogást benyújtó ugyan 
csatolta a szórólapot az állításának igazolására, azonban arra vonatkozóan, hogy a 
szórólap már a kampánycsend idején került be a postaládájába nem szolgáltatott 
bizonyítékot.  
 



A Ve. 77.§ (5) bekezdése szerint, ha a kifogás nem tartalmazza a jogszabálysértés 
bizonyítékait, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 
 
A Területi Választási Bizottság határozata a Ve. 77.§-ának (1)-(2) és (5) 
bekezdésén, a 78.§.-on, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79.§-ának (1)-(2) 
bekezdésén alapul. 
 
 
Tatabánya, 2008. március 9. 
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