
 
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság  

24/2010. (IX.3.) TVB számú határozata 
 
 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság G. P. által a Zalaegerszegi Helyi Választási 
Bizottság 48/2010. (IX.1.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta 
a következő 
 

határozatot: 
 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a Zalaegerszegi Helyi Választási Bizottság 
48/2010.(IX.3.) számú határozatát helybenhagyja. 
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 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. szeptember 5. 16.00 óráig megérkezzen.  
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját – 
jogszabálysértésre hivatkozás, választási bizottság mérlegelési jogkörében 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. A 
bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott 
beadványon az illeték nem róható le. 
 

Indokolás 
 

I. 
 

G. P. budapesti lakos 2010. szeptember 2-án kelt fellebbezést nyújtott be a Zalaegerszegi 
Helyi Választási Bizottság 48/2010.(IX.3.) számú határozata ellen. Fellebbezésében az 
elsőfokú határozat megváltoztatását kérte úgy, hogy a bizottság utasítsa vissza a FIDESZ-
KDNP közös kompenzációs listájának nyilvántartásba vételét.  
 
A fellebbezés jogalapjául a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: 
Ve.) 79.§ (2) bekezdés a./ pontja alapján jogszabálysértést jelölt meg. Álláspontja szerint 
jogszabálysértést követett el a Helyi Választási Bizottság, amikor nyilvántartásba vette a 
FIDESZ-KDNP kompenzációs listát, mert a FIDESZ-KDNP-nek nem volt jogerősen 
nyilvántartásba vett egyéni képviselőjelöltje Zalaegerszegen, ezért az anyagi jogi feltételek 
nem teljesültek. 
 
Anyagi jogi jogszabályként a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 10.§ (1) bekezdését jelölte meg, mely szerint 
Zalaegerszegen az a jelölő szervezet állíthat kompenzációs listát, amely jelölő szervezet 
legalább hét egyéni választókerületben jelöltet állított. Eljárásjogi szempontból hivatkozott a 
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fellebbező arra, hogy az egyéni választókerületi jelöltállítás a jelölt nyilvántartásba vételéről 
szóló határozat jogerőre emelkedésekor történik meg. Beadványában idézte továbbá a 
Fővárosi Bíróság 60.Kpk.31.424/1998.2. számú, valamint a Legfelsőbb Bíróság 
Kvk.VI.37.361/2010/.2. számú végzését.   
 
A fellebbezés az eljárás valamennyi iratával 2010. szeptember 3-án  továbbításra került a Zala 
Megyei Területi Választási Bizottság részére. 
 

II. 
 
A Ve. 79.§ (2) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani 
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve 
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. 
 
A Ve. 80.§-a a fellebbezés benyújtásáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

(1) A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál 
(szavazatszámláló bizottság döntése elleni fellebbezés esetén az elbírálására jogosult 
választási bizottságnál) kell előterjeszteni. 

(2) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 
meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási 
bizottsághoz. 

(4) A fellebbezésnek tartalmaznia kell 
a) a fellebbezés 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, 
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 Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezés a megtámadott határozatot 
hozó választási bizottságnál került előterjesztésre határidőben, ugyanis a fellebbező 
jogorvoslati kérelmét 2010. szeptember 2-án telefaxon nyújtotta be. A fellebbezés a 
2/2010.(III.11.) OVB állásfoglalás alapján telefaxon is benyújtható, mely megfelelt a Ve. 80.§ 
(4) bekezdésében foglaltaknak, ezért azt a Területi Választási Bizottság érdemben vizsgálta. 
 
A Ve. 81.§ (4) bekezdése alapján a fellebbezési eljárásban a megtámadott határozatot 
helybenhagyja, vagy megváltoztatja a másodfokon eljáró választási bizottság. Határozatának 
meghozatalakor az első fokú eljárást, illetve annak eredményeként hozott döntést vizsgálja a 
fellebbezésben megjelölt jogszabálysértés alapján. A fellebbezésben megjelölt 
jogszabályhelyek vizsgálatához másodfokon kötve van a bizottság, vagyis csak ezen 
vélelmezett jogszabálysértések vonatkozásában vizsgálja az első fokon meghozott határozatot, 
illetve az azt megelőző eljárást. 
 
A fellebbező az Övjt. 10.§ (1) bekezdését jelölte meg konkrétan, mint sérelmet szenvedett 
jogszabályi rendelkezést, eljárásjogi szempontból nem jelölte meg a Ve. azon rendelkezését, 
mely szerint jogerősen nyilvántartásba vett egyéni képviselőjelöltség lenne a feltétele a 
kompenzációs lista állításának. A hivatkozott bírósági végzések jelen választási eljárás 
vonatkozásában nem iránymutatóak, így azokat a választási bizottság a kompenzációs lista 
állítása vonatkozásban nem tudta vizsgálni. 
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A Területi Választási Bizottság a fentiek alapján megállapította, hogy a Zalaegerszegi Helyi 
Választási Bizottság helyesen járt el a FIDESZ-KDNP kompenzációs listájának 
nyilvántartásba vételekor, hiszen a jogerős egyéni választókerületi jelöltség nem feltétele a 
kompenzációs lista állításának, ezt támasztja alá a Ve. 53.§ (1) bekezdése is, ezért a bizottság 
a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  
 

III. 
 

A határozat a Ve. 105/A.§ (3) bekezdés f./ pontján és 29/B.§-on, a jogorvoslatról való 
tájékoztatás a Ve. 82., 83 és 84.§-ain alapul. 
 
Zalaegerszeg, 2010. szeptember 3.  
 
 
 

Dr. Tóth László 
Zala Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke 


