
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság  

2/2022. (III.01.) TVB számú határozata 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció (székhelye:1066 

Budapest, Teréz körút 46,, bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0014391) által a Zalai 

Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 12/2022. 

(II.25.) számú OEVB 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 az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus 

dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Zala 

Megyei Területi Választási Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.; 

valasztas@zalamegye.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy 

az legkésőbb 2022. március 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti 

kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi 

képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus 

dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati 

formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi 

szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának 

csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem 

tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti 

meg. 

 

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a 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 bírósági 

felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét.  

 

Indokolás 

 

I. 

 

A Demokratikus Koalíció nevében (székhelye:1066 Budapest, Teréz körút 46,, bírósági 

nyilvántartási száma: 01-02-0014391) 2022. február 28-án 14:40 órakor 

ogy22jog@gmail.com e-mail címről fellebbezést nyújtottak be a jegyzo@keszthely.hu e-mail 

címre a Zala Megyei 02. számú  Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

12/2022. (II.25.) számú OEVB határozatával szemben.  

 

Kérelmező kezdeményezte, hogy a Területi Választási Bizottság a támadott határozatot a Ve. 

231. § (5) bekezdés b) pontja alapján változtassa meg úgy, hogy a Normális Élet Pártja egyéni 

választókerületi képviselőjelöltje, Csendes József által leadott ajánlóíveken szereplő aláírások 

érvénytelenségét állapítsa meg, arra figyelemmel, hogy a képviselőjelölt nem rendelkezik az 

egyéni képviselőjelöltséghez szükséges számú aláírással, így a jelölt nyilvántartásba vételét 

utasítsa vissza. Törvénysértésre tekintettel indítványozta a Ve. 44. § (2) bekezdése alapján a 

hatáskörrel rendelkező szerv eljárásának kezdeményezését. A beadványban kérelmező 
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rögzítette, hogy a 2021-ben Normális Élet Pártjának vezetése erős átfedést mutat a 2018. 

évi választásokon indult "Közös Nevező 2018" elnevezésű párttal, amely ellen a 2018-as 

választásokon való indulásával összefüggésben legalább tizenhárom büntetőeljárás indult 

hamisított ajánlások miatt, valamint amely szervezetnél a kampánytámogatással 

összefüggésben költségvetési csalás miatt is nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 

Kérelmező előadta továbbá, hogy a Normális Élet Pártja a jelölő szervezet honlapján jogsértő 

módon adatokat gyűjt a választópolgároktól, amely adatgyűjtést közösségi média felületeiken 

keresztül is népszerűsítik. A gyűjtött adatok köre álláspontja szerint átfedést mutat az 

ajánláshoz szükséges, ajánlóívre felvezetendő, Ve. 122. § (2) bekezdése szerinti adatokkal, 

továbbá a közösségi média felületeiken, valamint a párt honlapján feltüntetett kísérőszövegek 

alapján az adatokat a képviselőjelöltek támogatására az országgyűlési választásokra tekintettel 

gyűjtik. Kifogásolta egyúttal az adatgyűjtéshez kapcsolódóan az adatvédelemre vonatkozó 

jogszabályok betartásának nem megfelelőségét is. A fentiekre alapozza az ajánlások 

érvénytelenségére vonatkozóan tett állítását. 

 

II. 

 

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

Ve. 297. § (2) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkezik és az határidőben került benyújtásra. 

 

A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság első fokú határozata ellen az ügyben 

érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be 

fellebbezést. A kérelmező előadta, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi választásán 

nyilvántartásba vett jelölő szervezet, amely az érintett választókerületben is jelöltet állított, 

ezzel érintettsége alátámasztott. 

 

A Ve. 231. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, 

ha  

a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 

c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be. 

d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

III. 

 

A Ve. Kommentárja egyértelműen rögzíti, hogy „a jelölő szervezet nevében jognyilatkozatot 

annak képviselője tehet. A jelölő szervezet bejelentését is csak képviselője teheti meg. A 

választási eljárásban képviselőnek az a személy tekinthető, aki a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásába bejelentésre került. Képviselőnek tekinthető továbbá az, aki a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásába bejelentésre került képviseletre jogosult személytől 

szabályszerű meghatalmazással rendelkezik.” 

 

Az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított 

országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának 

részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai 

körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő 

informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I.11.) IM rendelet 11. számú mellékletét 

képező P1-es nyomtatvány (Jelölő szervezet bejelentése) benyújtásával nyílik lehetősége a 

pártoknak jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételüket kérni a Nemzeti Választási 

Bizottságnál. Ezen nyomtatvány 10. pontja tartalmazza, hogy a bírósági nyilvántartás szerint 

ki jogosult a jelölő szervezet képviseletére, a 11. pont tartalmazza, hogy a választáson ki 

jogosult nyilatkozattételre a jelölő szervezet nevében. Ezeket az adatokat a Nemzeti 

Választási Rendszer a bejelentést követően pontosan tartalmazza. 
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A Demokratikus Koalíció, mint jelölő szervezet által a Nemzeti Választási Rendszerben 

elérhető adatok alapján a jelölő szervezet képviselője Gyurcsány Ferenc, a jelölő szervezet 

nevében a választáson nyilatkozattételre jogosult személy Sebián Petrovszki László, valamint 

egyéni választókerületi szintű terjedelemmel további meghatalmazottak (197 fő) kerültek 

nevesítésre.  

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a fentiek alapján megállapította, hogy a jogi 

személy nevében jognyilatkozatot, így fellebbezést a képviseletére jogosult személy, illetve 

meghatalmazottja által lehet benyújtani. A beadványban nem szerepel a beadványozó 

képviselőjének neve, így nem ellenőrizhető a képviseleti jogosultság megléte sem.  

 

A beadványt továbbá nem a Nemzeti Választási Rendszerben a jelölő szervezet által hivatalos 

rövid elérhetőségként megadott e-mail címről (partigazgato@dkp.hu) nyújtották be, hanem 

egy bárki által szabadon létrehozható privát e-mail címről. 

 

A választási eljárás rövid határidőket tartalmazó, külön törvényben szabályozott speciális 

eljárás. Kiemelten fontos ezért, hogy bármilyen jogorvoslati kérelem benyújtása esetén az arra 

jogosult nyújtsa be fellebbezését, vagy bírósági felülvizsgálati kérelmét. A jogalkotó ennek 

jelentőségét egyértelműen azzal emelte ki, hogy amennyiben nem az arra jogosult nyújtotta be 

a jogorvoslati kérelmet, akkor azt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Az eljáró választási 

bizottság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján hozza meg döntését, külön bizonyítási 

eljárást nem folytathat le arra vonatkozóan, hogy az ogy22jog@gmail.com e-mail cím 

valóban a Demokratikus Koalíció, mint jelölő szervezet e-mail címe. A kérelem benyújtására 

való jogosultságot a beadványozónak szükséges alátámasztania. Jelen jogorvoslati eljárásban 

erre nem került sor kétséget kizáróan, ezért a beadvány érdemi vizsgálatra a Ve. 231.§ (1) 

bekezdés a) pontja alapján nem alkalmas.  

 

IV. 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság jelen határozatában rögzíti, hogy az érintett 

OEVB által teljes körűen rendelkezésre bocsátott iratok (alaphatározat, jegyzőkönyv, 

ajánlóívek, ajánlóívek ellenőrzésének statisztikája, az egyéni képviselőjelölt bejelentésének 

E1 nyomtatványa, fellebbezés) alapján hozta meg döntését a fellebbezés érdemi vizsgálat 

nélkül történő elutasításáról. 

 

V. 

 

A határozat a Ve. 231.§ (1) bekezdésén, a 297. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való 

tájékoztatás a Ve. 222.-224. §-ain alapul. 

 

Zalaegerszeg, 2022. március 1. 

 

 

 

Dr. Tuboly János 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke 
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