A Zala Megyei Bíróság
Kpk.21.522/2008/2. szám

A Zala Megyei Bíróság dr.Koczka Csaba ügyvéd által képviselt <<kérelmező neve>>
(<<kérelmező címe>> alatti lakos) kérelmező által a Zala Megyei Területi Választási
Iroda (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) kérelmezett 7/2008. (VIII.8.) TVB számú
határozat ellen előterjesztett felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában meghozta az alábbi

VÉGZÉST:

A bíróság a Zala Megyei Területi Választási Bizottság 7/2008. (VIII.8.) TVB számú
határozatát helybenhagyja.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS:

2008. augusztus 3. napján Pethőhenye községben helyi népszavazásra került sor annak
eldöntése céljából, hogy Pethőhenye község Zalaegerszeg várossal egyesüljön-e. A
népszavazás lefolytatását követően a Pethőhenye Helyi Választási Bizottság 2/2008. (VIII.
3.) számú helyi választási bizottsági határozata megállapította, hogy a népszavazás érvényes
és eredményes volt.
Ez ellen a határozat ellen <<kérelmező neve>> polgármester, Szafner Krisztina
alpolgármester, Kövesi Ferencné képviselő és Szabó Frigyes képviselő fellebbezéssel éltek.
A fellebbezésükben hivatkoztak arra, hogy <<körjegyző neve>> körjegyző érintettségére
hivatkozással nem kérte a Helyi Választási Iroda vezetői tisztsége alóli felmentését.
Hivatkoztak arra, hogy a lakosság nem kapott teljes körű tájékoztatást a mozgóurnás
szavazás kérdéseiről, nem került sor népszavazásra felhívó hirdetmény kifüggesztésére.
Erdélyi Gábor körjegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője engedte politikai pártok
beavatkozását a névszavazási kampányba, és a jegyző nem továbbította <<név>> által neki
átadott, de a polgármesternek szánt, címzett boríték nélküli hivatalos levelet.
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A fellebbezés tárgyában a Zala Megyei Területi Választási Bizottság hozott határozatot
7/2008. (VIII.7.) TVB szám alatt. Ezzel a határozatával a fellebbezést érdemi vizsgálat
nélkül elutasította.
Az elutasító határozat indokolása azt tartalmazza, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a Ve.
80.§ /4/ bekezdés a./ és b./ pontjában foglaltakat, így azt érdemi vizsgálat nélkül kellett
elutasítani. A határozat megállapítása szerint a fellebbezés nem jelölte meg, hogy a Helyi
Választási Bizottság határozata milyen jogszabálysértést tartalmaz, illetve azt, hogy
esetlegesen mely mérlegelési ténykedéssel nem ért egyet. A fellebbezés nem tüntette fel a
benyújtóinak lakcímét sem.
A fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasító határozattal szemben dr.Koczka Csaba
ügyvéd által képviselt <<kérelmező neve>> élt felülvizsgálati kérelemmel. Ebben kérte a
Zala Megyei Területi Választási Bizottság határozatának megváltoztatását és a fellebbezés
érdemi elbírálását.
A kérelmét <<kérelmező neve>> arra alapította, hogy a Helyi Választási Iroda nem
gondoskodott az állampolgárok tájékoztatásáról, nem tájékoztatta teljes körűen a
választópolgárokat a mozgóurna igénybevételének rendjéről. A felülvizsgálati kérelméhez
csatolt szórólapok pedig alkalmasak voltak a népszavazás tisztaságának befolyásolására.
A bíróság a felülvizsgálati kérelmet alaptalannak találta.
Az 1997. évi C. tv. 82.§ /2/ bekezdése szerint, bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet
benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen.
A 83.§ /4/ bekezdése kimondja, hogy a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek
tartalmaznia kell
a./
a kérelem 82.§ /2/ bekezdés szerinti jogalapjának megjelölését,
b./
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét, székhelyét – és, ha a lakcímétől,
székhelyétől eltér – postai értesítési címét,
c./
a kérelem benyújtójának választása szerint telefax számát, vagy elektronikus
levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy
elektronikus levélcímét.
A felülvizsgálati kérelem előterjesztője a felülvizsgálati kérelmében megjelölte azt, hogy a
Helyi Választási Iroda mely tevékenysége volt az, amely jogszabályba ütközött, és amely
megalapozza azt, hogy a Helyi Választási Bizottságnak az a határozata, mellyel a
népszavazás eredményességét és érvényességét megállapította, érvénytelen, és amelyre
figyelemmel a népszavazás eredménye megsemmisítendő. Miután a Területi Választási
Bizottság nem hozott a fellebbezés tárgyában érdemi határozatot, hanem a fellebbezést
érdemi vizsgálat nélkül elutasította, így a felülvizsgálati kérelem előterjesztésének
indokolnia kellett volna azt is, hogy az érdemi határozatot nem tartalmazó, hanem a
fellebbezést hivatalból elutasító határozat miért jogszabálysértő. Ebben a körben a
felülvizsgálati kérelem érveket nem tartalmaz, azonban ennek ellenére a bíróság
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megállapítja, hogy a Területi Választási Bizottság határozata megalapozott.
Az 1997. évi C. tv. 79.§ /2/ bekezdése rendelkezik arról, hogy a választási bizottság
elsőfokú határozata ellen milyen jogcímre alapítva lehet fellebbezést benyújtani.
A 80.§ /4/ bekezdés részletezi azt, hogy a fellebbezésnek mit kell tartalmaznia. Az a./ pont
határozza meg azt, hogy jogszabálysértésre hivatkozással, vagy mérlegelési jogkörben
hozott határozat ellen lehet fellebbezéssel éléni. A b./ pont pedig kimondja azt, hogy a
fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét fel kell tüntetni a fellebbezésben.
Helyesen foglalt állást a Területi Választási Bizottság akkor, amikor azt állapította meg,
hogy a fellebbezés nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A fellebbezésben ugyanis
meg kell jelölni a törvénysértést, és annak bizonyítékait is, tehát konkrétan meg kell jelölni,
hogy milyen jogszabály megsértésére került sor. A fellebbező fél lakcímének megjelölése is
olyan tartalmi elvárás, amelynek hiánya esetén a fellebbezés érdemi vizsgálata nélkül
történő elutasítására kell, hogy sor kerüljön az 1997. évi C. tv. 81.§ /2/ bekezdése alapján.
Mindezekre figyelemmel a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
Zalaegerszeg, 2008. augusztus 13.

dr.István Anna sk.
a tanács elnöke

dr.Bányai Tamás sk.
bíró

dr.Szabó Ildikó sk.
bíró

A kiadmány hiteléül:
Molnárné Lábodi Erika
tisztviselő
Záradék:
A végzés 2008. augusztus 13. napján jogerőre emelkedett.
Zalaegerszeg, 2008. augusztus 13.
dr.István Anna sk.
a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
Molnárné Lábodi Erika
tisztviselő

