
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 
44/2010. (IX. 10.) számú határozata 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (3) 
bekezdésének f) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Z. P. Zs., mint a JOBBIK 
Magyarországért Párt esztergomi szervezetének elnöke által benyújtott, az esztergomi Helyi 
Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) jogorvoslati eljárásával kapcsolatos  

 
kifogását  jogszabálysértés hiányában elutasítja. 

 
A TVB a kifogás mellékleteként becsatolt, HVB hatáskörébe tartozó alap és kiegészítı 
kifogás érdemi vizsgálatát mellızte fellebbezés hiányában. 
 
E határozat ellen az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani 
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott 
határozata ellen úgy, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon 
belül, de legkésıbb 2010. szeptember 12. 16.00 óráig beérkezzen a TVB - hez (2800 
Tatabánya, Fı tér 4.). 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.  

I n d o k o l á s 
 
A Jobbik képviselıje e-mailben kifogást nyújtott be 2010. szeptember 7-én 16 óra 25 perckor 
a TVB - hez. 
Elıadta, hogy 2010. szeptember 5-én  9 órakor - az e-mail mellékletét képezı - kifogást 
nyújtotta be az esztergomi HVB – hez, melyet késıbb kiegészített. Az e-mail mellékleteként 
csatolta a kifogás kiegészítését is. Álláspontja szerint szeptember 7-én 16 óráig meg kellet 
volna kapnia az értesítést a HVB döntésérıl. Mivel a törvényben elıírt határidı lejárta után 
sem kapta meg a visszajelzést, ezért kérte a tisztelt TVB - ét, hogy  
„- vizsgálja ki az eredeti ügyet  
- állapítsa meg a jogszabálysértést amit a HVB elkövetett  
- az eredeti beadványban kért kérésekben hozzon döntést”  
 
A HVI megküldte a HVB-hez benyújtott kifogással kapcsolatban a JOBBIK képviselıjével 
folytatott levelezést és a meghozott HVB határozatot. A TVB a rendelkezésére álló iratokból 
megállapítja, hogy a JOBBIK a kifogást 2010. szeptember 5-én, a kifogás kiegészítését pedig 
szeptember 7-én nyújtotta be a HVB-hez. A HVB 2010. szeptember 7-én 12 órakor kezdıdı 
ülésén döntött az alap és a kiegészítı kifogásról. Az ülésen részt vett a határozathozatalban a 
JOBBIK képviselıje. 
A HVI a határozatot a kifogást benyújtónak rövidített úton, e-mailben küldte meg a 
határozathozatal napján 18 óra 7 perckor, mely tényt tartalmazza a JOBBIK képviselıjének 
levele. 
A JOBBIK ezt követıen tájékoztatta a HVI – t arról, hogy a TVB - hez benyújtotta a 
kifogását mielıtt kézhez kapta volna a HVB határozatot.  HVI szeptember 9-én 9 óra 44 
perckor tájékoztatta a kifogást benyújtót általánosságban a bizottsági határozatok 
meghozatalával és közlésével kapcsolatos szabályokról és felhívta a konkrét ügyben a 
figyelmet a fellebbezési határidı aznap16 órakor történı lejártára.  
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A TVB megállapítja, hogy a HVB a Ve. 77.§ (1) bekezdésben meghatározott két napos 
határidın belül hozta meg döntését. A HVB- nek szeptember 7-én 16 óráig volt lehetısége a 
kifogásról dönteni, mert a Ve. 4. § (3) bekezdése alapján a törvényben megállapított határidık 
a határidı utolsó napján 16 órakor járnak le. 
A HVB a határozatát a Ve. 29/B. § (1) bekezdés alapján a meghozatala napján írásba foglalta 
és a Ve. 29/C. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint rövid úton, a határozat 
meghozatala napján közölte a kifogást benyújtóval. A HVB-nek további jogszabályi 
kötelezettsége nem volt, a jogorvoslati eljárás során nem sértette meg a Ve. szabályait.  
  
A kifogást benyújtó a HVB határozatát nem fellebbezte meg annak ellenére, hogy a HVI 
felhívta erre külön is a figyelmét a fellebbezési határidı lejárta elıtt. Fellebbezés hiányában a 
TVB-nek nincs jogszabályi lehetısége a HVB határozatának felülvizsgálatára.  
A TVB az ismertetett körülményekre, és a hivatkozott Ve. szabályokra tekintettel utasította el 
a kifogást és mellızte a HVB határozatának felülvizsgálatát. 
  
A jogorvoslatra történı kioktatás a Ve. 4. § (3)-(4), 80. § (1) - (2), valamint (4) bekezdéseken 
alapszik. 
 
Tatabánya, 2010. szeptember 10. 
 
 
          
        Dr. Monostori Imre s.k. 
                 TVB elnöke 


