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A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság
9/2009. (VI. 8.) TVB határozata

A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság                            2009. június 7-én 
érkezett kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

Jelen  határozat  ellen  annak  meghozatalától  számított  3  (három)  napon  belül  az 
Országos Választási  Bizottsághoz címzett  fellebbezéssel lehet élni.  A fellebbezést a 
Tolna Megyei Területi Választási Bizottságánál (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13.)  kell  benyújtani,  oly  módon,  hogy az  legkésőbb 2009.  június  11-én 16.00  óráig 
megérkezzen.

Indokolás

                                 2009. június 7-én elektronikus úton (e-mailben) bejelentést tett a  
Tolna  Megyei  Választási  Bizottságnál.  Kifogásában  sérelmezi,  hogy  az  Európai 
Parlament  tagjainak  választása  napján,  azaz  2009.  június  7-én  13:00  óra  körül 
édesanyja  automatikus  telefonhívást  kapott.  A  kifogásban  előadta  a  telefonon 
elhangzott  kérdést.  A  kérdésre  gombnyomással  kellett  válaszolni.  Továbbá 
gombnyomással kellett válaszolni arra, hogy volt-e már szavazni.

A kifogás azonban nem tartalmazza a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 
77.§ (2) bekezdésében foglaltakat.

A Ve. 77.§ (2) bekezdése értelmében „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  választása  szerint  telefaxszámát  vagy  elektronikus 
levélcímét,  illetőleg  kézbesítési  megbízottjának  nevét  és  telefaxszámát  vagy 
elektronikus levélcímét.”

A Ve. 77.§  (5) bekezdése értelmében „Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a 
(2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell  
utasítani. Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidőben történt benyújtásának  
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vizsgálatakor  azt  az  időpontot  kell  figyelembe  venni,  amikor  az  első  választási  
bizottsághoz beérkezett.” 

Figyelemmel  arra,  hogy a kifogás nem tartalmazta a jogszabálysértés  megjelölését, 
illetve a kifogás előterjesztőjének lakcímét, a Bizottság a Ve. 77.§ (5) bekezdésében 
foglaltak szerint határozott.

A  Bizottság  határozatát  a  Ve.  29./A.-B.  §-aira,  valamint  a  77.  §  (5)  bekezdésére 
figyelemmel hozta.

A  Bizottság  hatáskörét  a  Ve.  99/K.  §  (1)  bekezdésének  c)  pontja,  valamint  a  (4) 
bekezdés a) pontja állapítja meg.

A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 4. § (3) bekezdésén, 79-80. §-án alapul.

Szekszárd, 2009. június 8.

Dr. Kutas Sándor
a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság

elnöke

2


