
 

 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság  

65/2014. (X.15.) TVB számú határozata 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság Sz-né V. V. által Kisbucsa Helyi Választási 

Bizottsága 22/2014.(X.12.) 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. 

 

Sz-né V. V. 2014. október 13-án kelt és 2014.október 14-én 12.55 órakor a Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott fellebbezéssel élt Kisbucsa Helyi Választási Bizottság 

22/2014.(X.12.) számú határozata ellen. A jogorvoslati kérelem 2014. október 14-én került 

felterjesztésre a Területi Választási Bizottsághoz. 

 

Sz. V. V. jogorvoslati kérelem elnevezésű beadványában, mint Kisbucsa településen indult 

polgármester-jelölt előadta, hogy a választás eredményeként T. F. 117, Sz-né V. V. 113, G. 

Sz. 29, P. N. 4 db szavazatot kapott. A polgármester választáson legtöbb szavazatot szerzett 

T. F. lakcímére 13 fő kettős állampolgárságú személy van bejelentve, akik időszakosan és 

nem életvitelszerűen tartózkodnak a településen, az önkormányzati választáson részt vettek és 

befolyásolhatták a választás eredményét. Előadta továbbá, hogy Kisbucsa településen a 

választásokat megelőző héten, hetekben újabb állampolgársági eskü/k letételére és 

lakcímbejelentésekre kerülhetett sor. A választás eredménye nem a többségi, szoros 

értelemben vett kisbucsai lakosság véleményét tükrözi, mely nagy felháborodást eredményez 

a településen. 

Kérte ezért a választás tisztességes és etikus voltát tisztázni és a szükséges lépéseket 

megtenni. 
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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a felterjesztett jogorvoslati kérelmet annak 

tartalmára tekintettel a kisbucsai polgármester választás eredménye elleni fellebbezésként 

bírálta el. A Ve. 224.§ (3) bekezdése előírja, hogy a fellebbezésnek többek között tartalmaznia 

kell a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, melyet a beadvány azonban nem 

tartalmazott, 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 


