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HATÁROZAT 

 
A Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 151. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, D. G. által, a Pásztói 
Hírlap jogsértő tevékenysége megállapítására irányuló, írásban benyújtott kifogását 
 

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 
A határozat ellen annak 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 dokumentumként a 
Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Területi Választási Bizottságnál (3100 
Salgótarján, Rákóczi út 36.; e-mail: valasztas@nograd.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a 
döntés meghozatalától számított 3 napon belül, legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig 
megérkezzen. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 
 

Indokolás  
 
A Ve. 151. § (1) bekezdése értelmében a körzeti és helyi illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem 
országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a 
médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes területi választási bizottság bírálja 
el. A Ve. 212. § (2) bekezdése tételezi, hogy a kifogásnak milyen kötelező tartalmi elemekkel kell 
rendelkeznie. Ezek a következők: 
,,(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.” 

A bizottság a rendelkezésére álló dokumentumok alapján megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza a 
benyújtójának lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 
illetve a 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.  
A fent megjelölt kötelező tartalmi elemek hiánya esetén a Ve 215. § c) pontja alapján a kifogás érdemi 
vizsgálatra nem alkalmas, ezért azt el kell utasítani. 
Mindezek alapján a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, és a 215. § c) pontján alapul. 
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. §-án, és a 223-226. §-ain alapul. 
 
Salgótarján, 2014. szeptember 23. 

 
 
dr. Adamkó István 
      TVB elnök 

A határozatot kapják: 
1. Beadványozó 
2. Irattár 


