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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság K. L-né által a Bödeháza Községi Helyi 

Választási Bizottság 13/2011. (II.27.) számú 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 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 2011. március 4. 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. 

 

K. L-né 2011. március 1-én fellebbezést nyújtott be a Helyi Választási Bizottsághoz annak 

13/2011. (II.27.) számú határozata ellen a Területi Választási Bizottságnak címezve. A 

fellebbezést a Helyi Választási Bizottság haladéktalanul, fax útján továbbította a Zala Megyei 

Területi Választási Bizottság részére.  

 

A fellebbező fellebbezésének jogszabályi hivatkozásaként nem jelölte meg a Ve. 79. § (2) 

bekezdés szerinti jogalapot, vagyis pontosan nem jelölte meg, mely választásra irányadó 

jogszabályi rendelkezést sérti az első fokon eljárt választási bizottság döntése. Indokolásában 

előadta, hogy a 2011. február 27-i választáson még több olyan személy szavazott, aki a másik 

jelölt lakásába volt bejelentve, mint a 2011. január 9-i választáson. Álláspontja szerint ez 

jelenősen befolyásolta a választás eredményét, ennek alátámasztásául a Zala Megyei 

Főügyészség B240/2011/2. számú, nyomozást elrendelő határozatából idézett. Hivatkozott 

továbbá a 2011. február 6-i időközi választás eredményének Helyi Választási Bizottság által 

történt megsemmisítésére is azzal, hogy véleménye szerint az újonnan megválasztott Helyi 

Választási Bizottságnak is ugyanerre a döntésre kellett volna jutnia, tekintettel a körülmények 

hasonlóságára. Sérelmezte az általa a Helyi Választási Bizottságba delegálni kívánt egy 

megbízott tag visszautasítását. 
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A fellebbezés nem felelt meg a Ve. 80.§ (4) bekezdés a./ pontjában foglalt tartalmi 

követelménynek, vagyis nem tartalmazta a jogszabálysértés megjelölését, mindösszesen a 

választási bizottságot tájékoztatta a fellebbező a megismételt választás lefolytatásának 

körülményeiről. Erre tekintettel a Zala Megyei Területi Választási Bizottság a jogorvoslati 

kérelmet korábbi joggyakorlatát követve – amelyet a Zala Megyei Bíróság 

Kpk.21.522/2008/2. számú végzésének indokolása is megerősített („A fellebbezésben ugyanis 

meg kell jelölni a törvénysértést, és annak bizonyítékait is, tehát konkrétan meg kell jelölni, 

hogy milyen jogszabály megsértésére került sor.”) – érdemi vizsgálat nélkül elutasította és a 

rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

 

II. 

 

A határozat a Ve. 105/A.§ (3) bekezdés f./ pontján, 81.§-án és 29/B.§-on, a jogorvoslatról 

való tájékoztatás a Ve. 82., 83 és 84.§-ain alapul. 

 

Zalaegerszeg, 2011. március 2. 
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