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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság P. T. (nn) által a Pötrétei Helyi Választási 

Bizottság 18/2019.(X.13.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta 

a következő 

 

határozatot: 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pécsi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Zala Megyei Területi Választási 

Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.; valasztas@zalamegye.hu). A bírósági 

felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 21. 16.00 óráig 

megérkezzen.  

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223.§ (3) bekezdés szerinti alapját – jogszabálysértésre 

hivatkozás, választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata; a fellebbezés 

benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 

értesítési címét; illetve a fellebbezés 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 bírósági nyilvántartásba-vételi számát.  A 

fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A bírósági 

felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 

személy – a szakvizsga bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében 

ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.  

 

Indokolás 

I. 

 

A központi névjegyzékben szereplő P. T. 2019. október 15-én 15:00 órakor személyesen a 

Felsőrajki Helyi Választási Irodában fellebbezést nyújtott be a Pötrétei Helyi Választási 

Bizottság 18/2019.(X.13.) számú határozata ellen. 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a Ve. 307/P.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 

megállapította hatáskörét a fellebbezés elbírálására. 

 

P. T. fellebbezésében előadta, hogy a Helyi Választási Bizottság helytelenül minősítette a 

szavazólap érvénytelenségének okát, mert a jelölt neve mellett elhelyezett karikában egymást 

metsző két vonal bent szerepelt. A szavazólapra tett minden más megjelölést figyelmen kívül 

kell hagyni.  

Fellebbezési kérelme jogalapjául a Ve. 221.§ (1) bekezdését jelölte meg. 

Érintettsége indokolásaként polgármester-jelöltségére hivatkozott. 

 

II. 

 

A fellebbezés a Ve. 224.§ (2) bekezdés alapján határidőben került benyújtásra. 

A Ve. 224.§ (3) bekezdése előírja a fellebbezés kötelező tartalmi elemeit, a fellebbezésnek 

tartalmaznia kell: 

a) a kérelem 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét, 
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c)  a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 

személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy 

más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

A Ve. 241.§ (2) bekezdése alapján a választási bizottságnak a választás eredményét 

megállapító döntése ellen 

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének 

törvénysértő voltára, vagy 

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására 

vonatkozó szabályok megsértésére 

hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezés érdemi 

vizsgálatra nem alkalmas, mivel a fellebbező jogorvoslati kérelmében nem jelölt meg konkrét 

jogszabálysértést, a Ve. mely szakasza alapján volt törvénysértő az első fokon megállapított 

választási eredmény. A választási eredmény elleni jogorvoslat speciális jogorvoslati forma, 

melyben a törvénysértés pontos megjelölése mellett annak bizonyítékait is olyan fokon kell 

megjelölni, amely alátámasztja az eredmény megállapítása során bekövetkezett jogsértéseket. 

A Ve. 221.§ (1) bekezdésére történő általános hivatkozással ezeknek a követelményeknek a 

fellebbezés nem felelt meg. 

 

A fentiek alapján a Zala Megyei Területi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat 

nélkül elutasította. 

 

III. 

 

A határozat a Ve 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján, a 231.§ (1) bekezdés d) pontján, a 

jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 222. §, 223-224. §-ain alapul. 

 

Zalaegerszeg, 2019. október 18. 

 

 

 

Dr. Tuboly János 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke 


