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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság Dr. P. Z. által az 1. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság (székhelye: Zalaegerszeg) 11/2010. (III.29.) 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 a Zala Megyei Bírósághoz címzett 
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani a Zala Megyei Területi Választási 
Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet 
úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. április 4. 16.00 óráig megérkezzen.  
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját – 
jogszabálysértésre hivatkozás, választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata; a 
kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – 
postai értesítési címét; illetve a kérelem benyújtójának választása szerint 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 saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. Az ügyvédi 
meghatalmazást, illetve a jogi szakvizsga letételét igazoló iratot csatolni kell a kérelemhez. 
 
 

Indokolás 
 

I. 
 

Dr. P. Z. 2010. március 31-én kelt, az 1. számú OEVB székhelyén, Zalaegerszegen 2010. 
április 1-én érkeztetett fellebbezést nyújtott be a 11/2010.(III.29.) számú OEVB határozat 
ellen.    
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 80.§ (4) bekezdése 
értelmében a fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
a./ a fellebbezés 79.§ (2) bekezdés szerinti jogalapját, 
b./ a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 
c./ a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 
A Ve. 81.§ (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha az 
elkésett, nem a 80.§ (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, vagy nem 
tartalmazza a 80.§ (4) bekezdés a./ és b./ pontjában foglaltakat. 
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A Területi Választási Bizottság a fentiekben foglaltak alapján megállapította, hogy a 
fellebbezés nem felel meg a Ve. 80.§ (4) bekezdés b./ pontjának – nem tartalmazza a 
fellebbezés benyújtójának lakcímét, sem attól eltérő postai értesítési címét –, ezért azt érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja. 
 
 

II. 
 

A határozat választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. § (3) 
bekezdés f./ pontján és a 81.§ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82., 83 
és 84.§-ain alapul. 
 
Zalaegerszeg, 2010. április 1. 
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