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Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 
 

2/2022. (III.2.) számú határozata 
  

A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció (székhelye: 1066 
Budapest, Teréz körút 46., bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0014391, a 
továbbiakban: Beadványozó) jelölő szervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában – 
2  igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő 

határozatot: 

A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság a Fejér megye 03. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Zeke Zoltán István, a Normális Élet Pártja 
jelölő szervezet jelöltje nyilvántartásba vételének elutasításáról szóló 11/2022. 
(II.25.) számú határozatát helybenhagyja. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett 
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, 
levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat 
iránti kérelmet nyújthat be a Fejér Megyei Területi Választási Bizottságnál (8000 
Székesfehérvár, Szent István tér 9., e-mail: dr.kovacs.zoltan@fejer.hu). A bírósági 
felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 5-
én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus 
dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője 
minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus 
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus 
okirati formába kell alakítani. A bírósági 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 felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi 
illeték-feljegyzési jog illeti meg. 

Indokolás 

I. 

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése] 

[1] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban:Ve) 252. § (1)-
(2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást 
megelőző harminchetedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2022. február 
25-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési 
egyéni választókerületi választási bizottság dönt.  

[2] Zeke Zoltán István, a Normális Élet Pártja jelöltjeként 2022. február 24. napján kérte 
nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán a 
Fejér megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben. A szabályszerűen 
kitöltött „E1” jelű formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2022. február 24-én 29 darab, 
2022. február 25-én 121 darab ajánlóív került átadásra. 
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[3] Az ajánlóívek ellenőrzésének eredményeként az Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban OEVB) mellett működő választási 
iroda 568 darab ajánlás tételes ellenőrzését végezte el, melyből 393 darab ajánlás volt 
elfogadható, egyéb okból nem elfogadható 182 darab, többszörös ajánlás miatt nem 
elfogadható ajánlás 11 darab volt. A tételes ajánlásból megállapítást nyert, hogy az 
érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot nem érte el.  

[4] Az OEVB – a 2022. február 25-i üléséről felvett és a döntéshozatal tényét hitelesen 
dokumentáló jegyzőkönyv és az abban rögzített 11/2022. (II.25.)  határozat szerint - 
megállapította, hogy a Normális Élet Pártja jelölőszervezet országgyűlési egyéni 
képviselőjelöltje a törvényben támasztott követelményeknek nem felelt meg, nem 
rendelkezett a jelöléshez szükséges számú ajánlással.  

II. 

[A fellebbezés tartalma] 

[5] Beadványozó 2022. február 27-én 13 óra 43 perckor elektronikus úton fellebbezést 
nyújtott be a Fejér megyei 03. számú OEVB 11/2022. (II.25.) határozata ellen, mert a 
határozat rendelkező része alapján az OEVB Zeke Zoltán jelöltet annak ellenére vette 
nyilvántartásba, hogy ugyanezen határozat indokolási része szerint a jelöltre leadott 
érvényes, elfogadható ajánlások száma az országgyűlési képviselők választásáról 
szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban: Vjt.) 6. §-a által megkövetelt 500 ajánlás 
helyett mindösszesen 393 volt. Beadványozó véleménye szerint ezen tény alapján az 
OEVB-nek a jelölt elutasításáról kellett volna döntenie Fellebbezésében link 
megjelölésével hivatkozott a választási iroda hivatalos honlapján nyilvánosságra 
hozott határozatra. 

[6] Beadványozó kérte a választási bizottságot, hogy a támadott határozatot 
változtassa meg. 

[7] A benyújtott fellebbezésre reagálva a Fejér megyei 03. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban: OEVI) e-mailben tájékoztatta 
a Beadványozót, hogy adminisztrációs hiba folytán a honlapon rossz határozat került 
közzétételre. A hivatkozott 11/2022. (II.25.) számú határozat (Zeke Zoltán Normális 
Élet Pártja egyéni országgyűlési képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételének 
elutasításáról) az OEVB ülésén készült jegyzőkönyvben helyesen szerepel, emiatt a 
fellebbezés – az OEVI szerint – okafogyottá vált. 

[8] Beadványozó a megkeresésre adott válaszra reagálva jelezte, hogy a fellebbezést 
nem tekinti okafogyottnak, az adminisztratív tévedés korrigálásra – véleménye szerint 
– a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) rendelkezik 
hatáskörrel.  

[9] Mindezen előzmények után az OEVI 2022. február 28-án felterjesztette 
Beadványozó fellebbezését a TVB-hez.  

[10] Az OEVI vezetője a felterjesztéshez csatolt tényállás vázlatban jelezte, hogy az 
OEVB Zeke Zoltán István nyilvántartásba vételi kérelmének elutasításáról döntött és 
ilyen tartalmú határozatot továbbított a jelölt részére is elektronikus levél formájában. 
A honlapon az adminisztrációs hibát a fellebbezés benyújtását követően korrigálták. 

[11] Kifejtette továbbá, hogy a fellebbező beadványát nem tekinti fellebbezésnek, mert 
az olyan határozatra irányul, ami nem létezik, hiszen az OEVB a jegyzőkönyvnek 
megfelelő tartalmú döntést hozott. 
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III. 

[A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság döntése és jogi indokai] 

[12] A TVB tényként fogadta el a fellebbező érintettségére való hivatkozását arra 
tekintettel, hogy az egyéni választókerületben a jelölőszervezet más jelölő 
szervezetekkel együtt – már jogerősen nyilvántartásba vett – jelöltet állított. 

[13] A TVB a rendelkezésre álló iratok – a felterjesztés anyaga - alapján megállapítja, 
hogy a fellebbezés benyújtásának időpontjában az OEVI honlapján nyilvánosságra 
hozott határozat adminisztrációs hiba miatt tévesen és hibásan került közzétételre 
olyan tartalommal, amely alapján a Beadványozó alappal állíthatta, hogy az 
jogszabálysértő. Ennek tényét az OEVI vezetője sem vitatta. 

[14] A TVB álláspontja szerint fentiekre tekintettel a fellebbezés tartalma és annak 
benyújtása eljárásjogi és anyagi jogi oldalról kellően megalapozott volt. Ugyanakkor a 
TVB megállapítja azt is, hogy honlapon nyilvánosságra hozott határozat közjogi 
értelemben érvénytelennek tekintendő, mert annak valós, hiteles tartalmát az OEVB 
üléséről készült jegyzőkönyv helyesen tartalmazza, továbbá az adminisztrációs hibáról 
a fellebbezést benyújtót haladéktalanul tájékoztatták, a hiba a fellebbezés benyújtását 
követően korrigálásra került.  

[15] Az ügy összes körülményére tekintettel a TVB ezen túlmenően megállapítja, hogy 
az OEVB a 393 elfogadható ajánlás alapján és a jegyzőkönyv tanusága szerint 
jogszerűen döntött a jelölt nyilvántartásba vételének elutasításáról. Az adminisztrációs 
hiba közjogilag érvénytelen irat nyilvánosságra hozatalát eredményezte, mely jogi 
helyzet reparálása érdekében a TVB a helyes – elutasító - tartalmú 11/2022. (II.25.) 
OEVB határozat helyben hagyásáról szóló döntés meghozatalát tartotta indokoltnak. 

IV. 

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések] 

[16] A határozat a Ve. 133. §. (2) bekezdésén., 252. § (1)-(2) bekezdésén, a Vjt. 6. §-
án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) 
bekezdésén, a 224. § (1), (2), és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) 
bekezdés s) pontján alapul. 

 

Székesfehérvár, 2022. március 2. 

 

 

 
Dr. Szabó László s.k. 

a Fejér Megyei Területi 
Választási Bizottság elnöke 

  

  
 


