
 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság  

93/2019. (XI.15.) TVB számú határozata 

 
 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság Tóth Árpád (cím, sza) által benyújtott kifogás 

tárgyában meghozta a következő 
 

határozatot: 
 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a Várföldei Helyi Választási Bizottság hallgatása 

miatt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 242.§ (1) bekezdés b/ pontjára 

hivatkozással Várfölde Község polgármester és egyéni listás képviselőválasztásának 

eredményét a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján az alábbiak szerint megállapítja:  

 

Polgármester választás: 

A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester 96 érvényes szavazattal Tóth 

Árpád független jelölt. 

 

Egyéni listás képviselőválasztás: 

A választás eredményes volt, a megválasztott 4 képviselő Simon István független jelölt 94 

érvényes szavazattal, Kósa Milán független jelölt 84 érvényes szavazattal, Némethné Varga 

Erika független jelölt 79 érvényes szavazattal, Tóth Balázs Zoltán független jelölt 77 érvényes 

szavazattal. 

 

Tóth Balázs Zoltán és Kovács György független képviselőjelöltek egyaránt 77-77 érvényes 

szavazatot szereztek, a szavazategyenlőség miatt a mandátumhoz jutást a Területi Választási 

Bizottság sorsolással állapította meg, melynek eredményeként Tóth Balázs Zoltán szerzett 

mandátumot. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett 

fellebbezést nyújthat be a Zala Megyei Területi Választási Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, 

Kosztolányi u. 10.; valasztas@zalamegye.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb 2019. november 18. 16.00 óráig megérkezzen.  

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a 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 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 

fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 

Indokolás 

I. 
 

Tóth Árpád 2019. november 13-án 14:41 órakor az (email cím) e-mail címről kifogást 

nyújtott be a Várföldei Helyi Választási Bizottsághoz, valamint a Zala Megyei Területi 

Választási Bizottsághoz. A kifogás a Várföldei Helyi Választási Bizottság 26/2019.(XI.10) 

HVB számú jegyzőkönyvbe foglalt határozata ellen irányul, továbbá a Ve. 242.§-a alapján a 

választási szerv hallgatása miatt került benyújtásra.  
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A kifogás benyújtója kérte a választási bizottságtól, hogy a Ve. 242.§ (1) bekezdés b/ pontja 

és a 307/N.§ (1) bekezdése alapján állapítsa meg a választás eredményét, amit a Helyi 

Választási Bizottság jogszabálysértő módon nem állapított meg. Álláspontja szerint a HVB-

nek nem hatásköre azon kérdésben állást foglalni, hogy mely személyek tekinthetők 

idegennek a választás során. Irreleváns továbbá számára, hogy a jogi tények tisztázás 

érdekében a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozást folytat. Hivatkozott továbbá arra, 

hogy a megtámadott jegyzőkönyvbe foglalt döntésről nem kapott tájékoztatást, valamint a Ve. 

106.§-ra, aminek jelen beadvány elbírálása során jogi relevanciája nincsen.  

 

A választási eredmény megállapításának elmulasztása, ezáltal a HVB megtámadott döntése 

álláspontja szerint a Ve, a Ptk. és az 1992. évi LXVI. törvény alapján törvénysértő. 

 

II. 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a Ve. 221.§ (2) bekezdése 

alapján fellebbezés benyújtására nincsen lehetőség jegyzőkönyvbe foglalt döntés ellen. A 

kifogás tárgyát képező határozat jegyzőkönyvbe foglalt döntés, így a beadványozó kifogásnak 

nevezte ugyan jogorvoslati kérelmét, amit viszont nem az elnevezése, hanem tartalma alapján 

szükséges elbírálni. A kifogás azon része, mely a 26/2019.(XI.10.) HVB határozat ellen 

irányul, fellebbezésnek tekintendő, melynek benyújtására a Ve. alapján nincsen lehetőség. 

 

A Ve. 242.§ (1) bekezdése alapján a választási szerv hallgatása miatt kifogás benyújtására van 

lehetőség, melyet a fellettes választási szerv, jelen esetben a Zala Megyei Területi Választási 

Bizottság jogosult elbírálni. A kifogás második részében a beadványozó a Ve. 242.§-ra 

hivatkozással kérte az elmulasztott döntés meghozatalát. A jogorvoslati kérelem ezen részét a 

26/2019.(XI.10) HVB határozat elleni kifogástól elkülönítetten kezelte a Területi Választási 

Bizottság. A kifogás érdemi vizsgálatra alkalmas. 

 

A Ve. 307/N.§ (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri 

jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás 

szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét. A Ve. választási eredmény 

megállapítására vonatkozó rendelkezései nem ismerik azon jogintézményt, hogy ettől eltérően 

a hatáskörrel rendelkező választási bizottság ne állapítsa meg a választás eredményét. A 

Várföldei Helyi Választási Bizottság a szavazatok megszámolását követően 26/2019.(XI.10.) 

HVB határozatában mégsem állapította meg a választás eredményét.  

 

Kérelmező helyesen hivatkozott a Ve. 307/N.§ (1) bekezdésére, hiszen a szavazóköri 

eredmény összesítését követően további feltételként írja elő a jogszabály a választás 

eredményének megállapítását. Ezen feladatát ugyanakkor már nem teljesítette a Helyi 

Választási Bizottság, így a Ve. 242.§ (1) bekezdése szerinti választási szerv hallgatása 

tényállás megállapítható, ezért a Zala Megyei Területi Választási Bizottság a rendelkező 

részben foglaltak szerint a szavazóköri jegyzőkönyvek adatai alapján megállapította a 

polgármester és egyéni listás képviselőválasztás eredményét. 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság jelen kifogás elbírálása során annak a 

vizsgálatára már nem jogosult, hogy a Várföldei Helyi Választási Bizottság 26/2019.(XI.10.) 

HVB határozatában foglalt tényállás megvalósult-e a megismételt önkormányzati választás 

során is. 
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III. 
 

A határozat a Ve 242.§ (1) bekezdésén, a 307/N.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való 

tájékoztatás a Ve. 221. §, 223-224. §-ain alapul. 
 

 

Zalaegerszeg, 2019. november 15. 
 

 

 

Dr. Tuboly János 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke 


