
 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság  

62/2014. (X.15.) TVB számú határozata 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság Ó. L. L. által Zalamerenye Helyi Választási 

Bizottsága 16/2014.(X.12.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta 

a következő 

 

határozatot: 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megváltoztatja Zalamerenye Helyi Választási 

Bizottság 16/2014.(X.12.) számú határozatát, megállapítja, hogy Ó. L. L. érvényes 

szavazatainak száma 67, ezért a választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatokat 

szerző jelöltek azonos számú szavazatot kaptak.  

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pécsi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Zala Megyei Területi Választási 

Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.). A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy 

kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 18. 16.00 óráig megérkezzen.  

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 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 

fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 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 – a szakvizsga bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében 

ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági 

felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

 

Indokolás 

 

I. 

 

Ó. L. L.2014. október 13-án kelt fellebbezést nyújtott be Zalamerenye Helyi Választási 

Bizottság 16/2014.(X.12.) számú határozata ellen. A fellebbezés ugyanezen napon a 

Zalakarosi Helyi Választási Iroda által 11.02 órakor került továbbításra a Zala Megyei 

Területi Választási Iroda részére. 

 

Ó. L. L. fellebbezésében előadta, hogy Zalamerenye Helyi Választási Bizottság polgármester 

választás eredményét megállapító döntése ellen, a választási eredmény megállapítására 

vonatkozó szabályok megsértése miatt nyújtja be jogorvoslati kérelmét. Indokaiként 

megjelölte, hogy a választás eredményeként P. S. jelölt 67 szavazatot, míg személye 66 

szavazatot kapott. A szavazatszámlálás során 1 db szavazólapot érvénytelenné nyilvánított a 

Helyi Választási Bizottság, melynek érvénytelenségét vitatja,  

 

mivel a bizottságba delegált tagja tájékoztatása alapján a neve melletti körben szabályos két 

egymást metsző vonal került elhelyezésre, míg P. S. neve melletti körbe csak egy vonal, 

amely nem jelentheti a szavazat érvénytelenségét. 
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Kérte ezért a Területi Választási Bizottságot, hogy az érvénytelennek nyilvánított 

szavazólapot szíveskedjen megvizsgálni, és megállapítani annak érvényességét, és ezáltal a 

választás eredményét módosítani. Fellebbezése jogalapjául a Ve. 241.§-át, azon belül a 

választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértését jelölte meg. 

 

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

vizsgálatra alkalmas. Zalamerenye Helyi Választási Bizottsága által 2014. október 12-én a 

szavazókörben kitöltött jegyzőkönyv 133 érvényes, 1 érvénytelen szavazólapot tartalmazott. 

Az érvényes szavazólapokból P. S. 67, Ó. L.L. 66 szavazatot szerzett, melyre tekintettel 

állapította meg a Helyi Választási Bizottság a polgármester választás eredményét. A 

fellebbezés tehát nem az érvényes szavazatok újraszámolására irányul, hanem a választási 

eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással az 1 db 

érvénytelen szavazólap vizsgálatára. 

 

A fellebbezés elbírálása céljából a Területi Választási Bizottság gondoskodott a lezárt 

szavazóköri szállítódoboz rendelkezésre állásáról, melyről megállapította, hogy a Helyi 

Választási Bizottság tagjai a szavazóköri feladatok elvégzését követően lezárták és 

aláírásukkal hitelesítették azt. A lezárt szavazóköri szállítódoboz felnyitását követően a 

Területi Választási Bizottság megvizsgálta az elbírálás tárgyát képező 1 db érvénytelen 

szavazólapot. 

 

A Ve. 193.§ (1) bekezdése alapján érvénytelen a szavazólap, amely 

a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, 

b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy 

c) nem tartalmaz érvényes szavazatot. 

A Ve. 193.§ (3) bekezdése alapján a szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek 

megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, például a jelöltek, 

listák sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, nevet, listát hozzáírtak. 

 

A megvizsgált szavazólap tájékoztatásul tartalmazta valamennyi választópolgár számára, 

hogy érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet, továbbá tartalmazta azt is, hogy érvényesen 

szavazni a jelölt neve mellett elhelyezett körben két egymást metsző vonallal lehet. 

 

Az érvénytelennek nyilvánított szavazólap Ó. L. L. vonatkozásában tartalmazott érvényes 

szavazatot, míg P. S. vonatkozásában nem, mivel a szavazat elhelyezésére szolgáló körben 

nem került elhelyezésre két egymást metsző vonal, vagyis az első fokon eljárt választási 

bizottság helytelenül minősítette érvénytelennek a szavazólapot. A Zala Megyei Területi 

Választási Bizottság ezért Zalamerenye Helyi Választási Bizottság első fokon hozott 

16/2014.(X.12.) számú határozatát a rendelkező részben foglaltak alapján megváltoztatta. 

 

II. 

 

A határozat a Ve. 228. § (1) bekezdésén, a 193.§-on, a 231.§ (5) bekezdésén, a jogorvoslatról 

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

 

Zalaegerszeg, 2014. október 15. 

 

 

 

Dr. Tóth László 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke 


