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85/2019. (X.18.) TVB számú határozata 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság I. L. O. (nn) által a Bázakerettyei Helyi 

Választási Bizottság 23/2019.(X.13.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 

meghozta a következő 

 

határozatot: 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a Bázakerettyei Helyi Választási Bizottság 

23/2019.(X.13.) számú határozatát helyben hagyja.  

 

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 I. L. O. 2019. október 16-án 10:40 órakor személyesen a 

Bázakerettyei Helyi Választási Irodában fellebbezést nyújtott be Bázakerettyei Helyi 

Választási Bizottság polgármesteri választás eredményét megállapító 23/2019.(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. 

 

I. L. O. fellebbezésében előadta, hogy a bázakerettyei 1. számú szavazókör szavazatszámláló 

bizottsága egyik tagja tudomására hozta, hogy a szavazatok összesítése során a Ve. 193.§-ába 

ütköző módon fogadtak el szavazatokat, mert volt olyan szavazólap, amelyik nem volt ellátva 

bélyegzőlenyomattal, és volt, amely a törvényben meghatározottnál több szavazatot 

tartalmazott. Ezeket mégis érvényesnek fogadták el az ellenfele vonatkozásában. Volt továbbá 

olyan szavazólap, amely nem tartalmazott érvényes szavazatot, és mégis érvényesnek 

fogadtak el ellenfele érdekében. Volt olyan érvényes szavazat is, amit viszont vele szemben 

érvénytelennek minősítettek. Több esetben felmerült a Ve. 186.§ (2) bekezdésébe ütköző 

érvénytelen szavazat ellenfele javára érvényesként történő elfogadása is. 
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Ezen kívül a Ve. 194.§-a alapján a szavazatszámláló bizottság feladata, hogy külön csoportba 

helyezze és összeszámolja az érvénytelen szavazatokat. Az érvénytelen szavazatok 

összeszámlálása az ismertetett jogszabálysértés miatt nem hozhatott helyes eredményt. A 

bizottság megsértette továbbá a Ve. 195.§-át is, mert az egyes jelöltekre leadott érvényes 

szavazatok kötegelése nem volt szabályos, keveredtek a jelöltek érvényes szavazólapjai. 

 

Kérte a bázakerettyei 1. számú szavazókörben a Ve. 241.§ (2) bekezdésének a) pontja és a (3) 

bekezdése alapján a szavazatok érvényességének újbóli vizsgálatát minden leadott szavazólap 

tekintetében, mind az érvényes, mind az érvénytelen szavazatok újra számolását, az 

érvénytelen szavazatok minősítésének felülvizsgálatát. A lefolytatott számolás eredményeként 

kérte a választási eredmény megváltoztatását a Ve. 231.§ (5) bekezdés b) pontja alapján. 

 

II. 

 

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

Ve. 224.§ (3) bekezdésében előírt kötelező tartalmi elemeket, így érdemi vizsgálatra alkalmas. 

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 a benyújtott fellebbezés alapján a bázakerettyei 

1. számú szavazókör lezárt szavazóköri szállítódobozát felnyitotta és megvizsgálta a 

szavazóköri jegyzőkönyvben rögzített 6 érvénytelen lebélyegzett szavazólap minősítését. 

Megszámolta továbbá és tételesen ellenőrizte a két jelöltre leadott érvényes szavazatokat is.  

A vizsgálat eredményeként megállapította, hogy a szavazatszámláló bizottság helyesen 

minősítette érvénytelennek a külön kötegelt érvénytelen szavazólapokat, így az érvénytelen 

szavazatok száma nem változott. 

A bizottság külön megszámolta mindkét polgármesterjelöltre leadott érvényes szavazatokat is. 

Mindkét kötegelt csomag tartalmát is tételesen ellenőrizte, a két jelöltre leadott szavazatok 

nem keveredtek, a kötegek helyesen kerültek összeállításra. A számolás eredményeként 

megállapította a bizottság, hogy a bázakerettyei 1. számú szavazókörben helyesen számolta 

meg az érvényes szavazatokat is a szavazatszámláló bizottság, Cs. Cs. érvényes szavazatainak 

száma 162, I. L. O. érvényes szavazatainak száma 155, így a választás összesített eredménye 

nem változott, azt a Hely Választási Bizottság helyesen állapította meg. 

 

A fentiek alapján a Zala Megyei Területi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak 

szerint hozta meg határozatát.  

 

III. 

 

A határozat a Ve 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján, a 231.§ (5) bekezdés a) vagy b) 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 


