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A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 

3/2008. (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 B. A. tatabányai lakos 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 

 

B. A. tatabányai lakos az alábbi kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz:  

 „Tisztelt OVB 

 A mai napon reggel a postaládám ürétéselor [reggel 6 órakkor]egy fideszes szórólapot találtam 

a napilapomon. 

Tehát nem pénteken este dobták be hanem szombaton reggel. 

A talált szórólapot vasárnap a szavazó bizottságnak le fogom adni. 

Két évvel ezelıtt is ez volt akkorsem történt semmi. 
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Tatabánya 2008.03.07. 

 Tisztelettel 

B. A. 

Tatabánya 

…………………” 

Az e-mail-en benyújtott kifogást az OVB hatásköri okból áttette a Komárom-Esztergom Megyei 

Területi Választási Bizottsághoz. 

 

A Területi Választási Bizottság tényként állapítja meg, hogy a kifogást benyújtó a kifogás tárgyát 

képezı szórólapot, mint bizonyítékot nem csatolta beadványához  

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. 

 

 

 

 Dr. Monostori Imre sk. 

 a Komárom-Esztergom Megyei 

 Területi Választási Bizottság Elnöke 

 


