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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság K. O. (nn) által a Nemesbüki Helyi Választási 

Bizottság 17/2019.(X.13.) és 18/2019.(X.13.) számú határozatai ellen benyújtott fellebbezés 

(melyet beadványozó kifogásnak jelölt meg) 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 K. O. 2019. október 16-án 9.07 órakor a nn e-mail címről 

az elnok@zalamegye.hu e-mail címre, illetve 2019. október 16-án 9.09 órakor a 

fojegyzo@zalamegye.hu e-mail címre kifogásnak megjelölt, tartalmánál fogva fellebbezésnek 

minősíthető jogorvoslati kérelmet nyújtott be.  

 

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

megállapította hatáskörét a fellebbezés elbírálására. 

 

K. O. fellebbezésében előadta, hogy Nemesbük településen a helyi idősek otthonába 

mozgóurnát kértek, az ott lakó állandó bejelentett szavazókhoz. A szavazók nem saját 

akaratuknak megfelelően szavaztak, mert egyetlen szót sem tudnak magyarul, hiszen külföldi 

állampolgárok. Az intézmény vezetője befolyására szavaztak, amely szabálytalan. A 

választási bizottság tagjai nem a törvény szerint jártak el. Csalás történt. Kéri a választási 

eredményt megsemmisíteni. A választási bizottság fellebbezésben nevesített két tagja 

alkalmatlan a rájuk bízott feladatra.  

 

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

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 beadványozó általánosságban nevezte meg a Nemesbükön tartott választást, így a Zala 

Megyei Területi Választási Bizottság a polgármesteri és az egyéni listás képviselőtestületi 

választás eredménye elleni fellebbezésnek minősítette. 

 

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

vizsgálatra nem alkalmas, mivel  

 fellebbező nem adta meg személyi azonosítóját. 

 a fellebbező lakcímét hiányosan adta meg, mivel az nem tartalmazta az 

irányítószámot. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 15.§ 

(5) bekezdés b) pontja alapján a lakcímnek részét képezi a postai irányítószám is. 

 a fellebbező jogorvoslati kérelmében nem jelölt meg konkrét jogszabálysértést, a Ve. 

mely szakasza alapján volt törvénysértő az első fokon megállapított választási 

eredmény.  

 a fellebbezés nem a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz került 

benyújtásra. 

 

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 c) és 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 


