A Zala Megyei Területi Választási Bizottság
86/2019. (X.18.) TVB számú határozata
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság L. B. E. (nn) által a Lendvajakabfai Helyi
Választási Bizottság 14/2019.(X.13.) és 15/2019.(X.13) számú határozatai ellen benyújtott
fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a Lendvajakabfai Helyi Választási Bizottság
14/2019.(X.13.) és 15/2019.(X.13.) számú határozatait 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 L. B. E. 2019. október 16-án 15:39 órakor személyesen a
Rédicsi Helyi Választási Irodában fellebbezést nyújtott be a Lendvajakabfai Helyi Választási
Bizottság 14/2019.(X.13.) és 15/2019.(X.13.) számú határozatai ellen.
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a Ve. 307/P.§ (2) bekezdés c) pontja alapján
megállapította hatáskörét a fellebbezés elbírálására.
L. B. E. fellebbezésében előadta, hogy Lendvajakabfa településen a szavazásra jogosultak
száma 2019. október 11-én 10 órakor 43 fő volt, viszont 2019. október 11-én a 16 órai zárást
követően 50 főre emelkedett. Ez a plusz 7 fő nagyban befolyásolta a választások eredményét,
a szavazatszámláló bizottság a szavazóköri eredményt úgy állapította meg, hogy ezen
személyek szavazatát is figyelembe vette. A megjelent választók megsértették Magyarország
Alaptörvény XXIII. cikk 5 bekezdésében foglaltakat, miszerint 7 fő olyan lakcímre
jelentkezett be 2019. október 11-én, ahol életvitel szerűen nem élnek. Ezeket a személyeket a
megválasztott egyik képviselő, Sz. A. saját autójával szállította a helyszínre, melyet több tanú
is igazolni tud. Az ügyben feljelentést tett a Lenti Rendőrkapitányságon, melyet csatolt a
fellebbezéshez.
Csatolta továbbá két tanú vallomását, akik arról nyilatkoztak, hogy 7 személy hosszabb ideje
nem él a faluban. Fellebbező szerint nem is voltak szavazni, így az október 11-én
bejelentkezett személyek viszont részt vettek a választáson.
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Kérte a Területi Választási Bizottságtól az ügy kivizsgálását és a választás eredményének
felfüggesztését.
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 iratanyagot áttanulmányozva
megállapította, hogy a fellebbezés nem alapos az alábbi indokok szerint:
 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 megjelölt jogszabálysértés alaptörvényi hivatkozása nem az életvitel
szerűen történő helyben lakáshoz köti a választójog gyakorlását, hanem lakóhelyhez,
vagy bejelentett tartózkodási helyhez. A névjegyzéken csak olyan választópolgárok
szerepelhetnek, akik legalább településszintű lakóhellyel rendelkeznek a településen,
de ennek nem feltétele a tényleges életvitel szerű helyben lakás a megjelölt
jogszabályi hivatkozás alapján. Más jogszabálysértésre történő hivatkozás nem
szerepel a fellebbezésben, az eljáró választási bizottság pedig csak a megjelölt
jogszabályi rendelkezések feltételezett sérelmét vizsgálhatja.
 A választási bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, bizonyítási eljárást
nem folytat le. A csatolt tanúvallomások mindössze azt igazolják, hogy a megnevezett
hét fő hosszabb ideje nem él a faluban. Mivel a névjegyzék azon adatai, melyek a
választójog gyakorlásához kötődnek, nem nyilvánosak, így fellebbező sem csatolhatott
olyan bizonyítékot, mely alátámasztja azt, hogy a megnevezett hét fő nem gyakorolta
választójogát. Szintén nem került megjelölésre olyan bizonyíték, mely a hét fő
lakcímlétesítését alátámasztja, továbbá azt, hogy ténylegesen gyakorolták
választójogukat.
A fentiek alapján a Zala Megyei Területi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint mindkét települési választási eredmény vonatkozásában helyben hagyta az első fokon
hozott határozatot.
III.
A határozat a Ve 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján, a 231.§ (5) bekezdés a) 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

