
 

 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság  

66/2014. (X.15.) TVB számú határozata 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság P. A., A. Cs-né, K. F., K. J. által Lovászi Helyi 

Választási Bizottság 30/2014.(X.13.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezés, valamint 

a felterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő 

 

határozatot: 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a fellebbezést és a kifogást 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. 

 

P.A., A. Cs-né (aki a jogorvoslati kérelem bevezető részében mint D. Cs-né szerepel), K. F., 

K. J. 2014. október 14-én kelt és ugyanezen napon 16.15 órakor a Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott fellebbezéssel éltek Lovászi Helyi Választási Bizottság 

30/2014.(X.13.) számú határozata ellen, a polgármester választás eredményének 

megsemmisítése mellett a jogorvoslati kérelem kifogást is tartalmazott. 

 

A jogorvoslati kérelemben előadták, hogy Lovászi településen 2014. október 7-én és 8-án K. 

J. személyét érintő rágalmazó és becsületsértő szórólap került terjesztésre, illetve plakát 

formájában kifüggesztésre. A plakát 2014. október 11-én a települési hirdetőtáblán ismét 

olvasható volt. A beadványozók álláspontja szerint a választás végkimenetelét nagyban 

befolyásolta a rágalmazó ellenkampány, mellyel a választópolgárokat befolyásolták és 

megtévesztették. A jogorvoslati kérelem jogalapjául a Ve. 2.§ (1) bekezdés a./ a választás 

tisztaságának megóvása, és e./ jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit jelölték 

meg. 
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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a Ve. 307/P.§ (2) 

bekezdés c./ pontja alapján a fellebbezés, a Ve. 213.§ (1) bekezdése alapján a kifogás 

elbírálása hatáskörébe tartozik. 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította továbbá, hogy a felterjesztett 

jogorvoslati kérelmek nem tartalmazták a Ve. 224. (3) bekezdés c./ pontja alapján a kérelem 

benyújtóinak személyi azonosítóját, ezért azokat a Ve. 231.§ (1) bekezdés d./ pontja alapján 

érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

 

II. 

 

A határozat a Ve. 228. § (1) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d./ pontján, a 213.§ (1) 

bekezdésén, a 307/P.§ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 222-224. §-ain 

alapul. 

 

Zalaegerszeg, 2014. október 15. 

 

 

 

Dr. Tóth László 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke 


