
 

 

 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság  

64/2014. (X.15.) TVB számú határozata 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság K. M. által Zalalövő Helyi Választási Bizottsága 

16/2014. 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 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. 

 

K. M. 2014. október 14-án kelt, és ugyanezen napon 13.15 órakor benyújtott fellebbezéssel élt 

Zalalövő Helyi Választási Bizottság 16/2014. számú határozata ellen. Fellebbezésében 

előadta, hogy az önkormányzati képviselő választás eredményeként egyik képviselőtársával 

azonos számú szavazatot (395-395) kapott. Jogsértőnek tartja ilyen esetben a képviselői 

mandátum betöltésének sorsolás útján történő eldöntését úgy, hogy a szavazategyenlőséggel 

érintett képviselőkre leadott szavazatokat nem számolják újra. Kifogásolta továbbá, hogy 

információi szerint három szavazókörben csak egyszer számolták meg a szavazatokat. Végül 

azt sem értette, miért nem lett átvizsgálva a 30 db érvénytelenül leadott szavazólap.  

 

Kérte a jogsértés megvizsgálását, megalapozottsága esetén a szavazategyenlőséggel érintett 

két képviselőre leadott szavazatok újraszámolását, esetleges egyenlő szavazati arány esetén az 

érintett jelöltek jelenlétében történő sorsolást. 
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A fellebbezés a Ve. 241.§-a szerinti választás eredménye elleni jogorvoslatnak minősül. A 

választás eredménye elleni jogorvoslat formája az első fokon megállapított eredményhatározat 

elleni fellebbezés. A Ve. 224.§ (3) bekezdése előírja, hogy a fellebbezésnek többek között 

tartalmaznia kell a jogszabálysértésre történő hivatkozást, vagyis milyen jogszabályhely és 

miért szenvedett sérelmet a választási eljárás lefolytatása során. A fellebbezés a Ve. 223.§ 

szerint jogszabálysértés megjelölését – figyelemmel a Ve. 241.§ (2) bekezdésére – nem 

tartalmaz, ezért mint eredmény elleni jogorvoslat érdemi vizsgálatra nem alkalmas, így azt a 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

II. 

 

A határozat a Ve. 228. § (1) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d./ pontján, a jogorvoslatról 

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

 

Zalaegerszeg, 2014. október 15. 

 

 

 

Dr. Tóth László 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke 


