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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság F. I. által a Zalaegerszegi Helyi Választási 

Bizottság 134/2010. (X.04.) 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 2010. október 8. 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. 

 

F. I. a Lungo Drom Zalaegerszegi Városi elnöke 2010. október 5-én kelt, 2010. október 6-án 

benyújtott fellebbezéssel élt a települési cigány kisebbségi önkormányzati választás 

zalaegerszegi eredményét megállapító 134/2010. (X.04.) számú határozat ellen. Fellebbezése 

jogalapjaként a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 3.§-át, a 

választási alapelvek sérelmét, valamint a választási törvények valamennyi §-át jelölte meg. 

Előadta, hogy Dömötör Csaba és Pataki Mihály a választás napján megsértették a 

kampánycsendet, szervezetten szállítottak választókat a szavazásra, akiknek pénzt ajánlottak. 

A jelenlegi választáson továbbá sok nem cigány szavazott a cigányok helyett, akik irányítva 

voltak, hogy kire szavazzanak. A fellebbezésben foglaltak bizonyítékául tanuk meghallgatását 

jelölte meg a fellebbező. Jogorvoslati kérelmében új választás elrendelését kérte.  

 

A Ve. 73.§ (4) bekezdése alapján a választási bizottságnak a választás eredményét 

megállapító döntése ellen  

a./ a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő 

voltára, vagy 

b./ a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására 

vonatkozó szabályok megsértésére  

hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. 
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A Ve. pontosan határozza meg fent hivatkozott szakaszában, mely esetekben van lehetőség 

eredmény elleni jogorvoslat benyújtására. A fellebbezésben felsorolt vélelmezett 

törvénysértések nem tartoznak a Ve. 73.§ (4) bekezdésében foglalt törvényi tényállásokba. A 

választásnapi vélelmezett, a fellebbezésben szereplő törvénysértések vonatkozásában 

törvényes határidőben kifogás benyújtására nyílt volna lehetősége a fellebbezőnek, eredmény 

elleni jogorvoslati kérelmet a Ve. 73.§ (4) bekezdése alapján lehetséges benyújtani. 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a fentiek alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat 

nélkül elutasította és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A fellebbezés érdemi 

vizsgálat nélkül történő elutasítására tekintettel a bizottság a bizonyítási eljárás lefolytatásától 

eltekintett, tanúk meghallgatását mellőzte. 

 

II. 

 

A határozat a Ve. 105/A.§ (3) bekezdés f./ pontján, 73.§-án, 81.§-án és 29/B.§-on, a 

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

 

Zalaegerszeg, 2010. október 6. 

 

 

 

Dr. Tóth László 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke 


