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NÓGRÁD MEGYEI TERÜLETI  

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

 

4/2016. (II. 25.) TVB  

 

Tárgy: K. J. által benyújtott kifogás 

elbírálása 

 

  

HATÁROZAT 

 

A Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 215. § b) pontja alapján K. J. (lakcím:…; 

továbbiakban: beadványozó) által írásban benyújtott kifogást 

 

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 

levélként 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 2016. február 28-án 16.00 óráig megérkezzen. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

Indokolás  

 

A TVB a rendelkezésére álló dokumentumok alapján rögzíti, hogy a kifogás 2016. február 22-én 

érkezett a Salgótarjáni Helyi Választási Bizottsághoz, mely – figyelemmel a Ve. 151. § (1) 

bekezdésében rögzítettekre – 2016. február 23-án áttette a TVB-hez. 

A Ve. 209. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a 

kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. 

 

A Kúria Kvk.III.37.484/2014/3. számú végzése szerint egy kiadvány esetén az az időpont számít 

kezdő időpontnak, amikor a kiadvány megjelent, terjesztését megkezdték. Ez az időpont – 

ellenkező bizonyítás hiányában – az az időpont, melyet a kiadvány feltüntet a megjelenés 

napjaként. 

 

A TVB a fentiek alapján megállapítja, hogy a Ve. 209. §-ának (1) bekezdését figyelembe véve a 

beadványozó a kifogás benyújtásával elkésett, az abban szereplő „Nógrád Megyei Hírlap” című 

sajtótermék kiadványai közül utolsóként megjelent lapszám 2016. február 17-ei időpontjához 

képest 2016. február 20-án 16 óráig élhetett volna jogorvoslati kérelemmel, ezzel szemben 

beadványozó kifogását 2016. február 22-én nyújtotta be. 

 

Figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság 1368/2014. számú határozatára a TVB 

hangsúlyozza, hogy valamely sajtótermék elkészítése, kiadása nem a Ve. 209. § (2) 

bekezdésében szabályozott folyamatosan fennálló tevékenységnek minősül. A közzététel, a 

kiadás egyszeri tevékenység (cselekmény), melyet nem tesz folyamatossá az, hogy az egyszeri 

cselekménnyel közzétett sajtóterméket meg lehet tekinteni, hozzá lehet férni. Ez utóbbi ugyanis 

nem a készítő, közzétevő, terjesztő stb. felelőssége, hanem az olvasó cselekménye, 

tevékenysége. 
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A TVB – figyelemmel a Kúria fent hivatkozott határozatában kifejtett azon álláspontjára, mely 

szerint egy kiadvány esetében kezdő időpontnak az a nap számít, amikor a kiadvány megjelent, 

terjesztését megkezdték – arra az álláspontra helyezkedett, hogy jelen esetben a jogsértés 

időpontjának meghatározásakor a kiadványon feltüntetett dátum tekinthető irányadónak. 

 

Mindezek alapján a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A határozat a Ve. 10. §-án, 209. § (1) bekezdésén, és a 215. § b) pontján alapul. 

A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. §-án, és a 223-226. §-ain alapul. 

 

Salgótarján, 2016. február 25. 

 

 

dr. Adamkó István 

      TVB elnök 

A határozatot kapják: 

1. K. J. – lakcímén, e-mail útján 

2. Nemzeti Választási Iroda – székhelyén, e-mail útján 

3.   Irattár 

 

 

 


