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H a t á r o z a t 

A Helyi Választási Bizottság a Pétervári Csaba, 9545 Jánosháza, Berzsenyi u. 10. szám alatti 

lakos által előterjesztett  

kifogást elutasítja. 

A Helyi Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Vas Megyei Területi Választási Bizottsághoz (9700 

Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) címezett, de a Helyi Választási Bizottságnál előterjesztendő 

illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben kell benyújtani oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 

meghozatalától számított harmadik napon 16:00 óráig megérkezzen a Helyi Választási 

Bizottsághoz. A fellebbezési határidő elmulasztása jogvesztő. 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen 

nyújtható be. A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a kérelem jogi alapját, azaz a jogszabálysértés megjelölését vagy a mérlegelési jogkörre 

utalást, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

I n d o k o l á s 

Pétervári Csaba, képviselő-jelölt kifogást nyújtott be a Helyi Választási Bizottsághoz, mely 

szerint, 2019. október 8-án kapta kézhez a Helyi Választási Bizottság határozatát arról, hogy 

törölték a jelöltek nyilvántartásából. A határozat ellen törvényes határidőn belül, 2019. október 

11-én fellebbezett, a fellebbezés elbírálásáról azonban nem kapott értesítést. Előadta, hogy a 

Helyi Választási Bizottság törlésről szóló határozata még nem jogerős, és ennek ellenére 

törölték a szavazólapról. Pétervári Csaba kérte a törvénysértő helyzet megszüntetését! 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Nemzeti Választási Iroda 2019. október 8-

án tájékoztatta a Helyi Választási Irodát, hogy Pétervári Csaba képviselő-jelölt adatai törlésre 

kerültek a központi névjegyzékből. Sem aktív, sem passzív választójoga nincs, mivel 2019. 

október 2. napjától eltiltásra került a közügyek gyakorlásától, így a Helyi Választási Bizottság 

Pétervári Csaba képviselő-jelöltet törölte a jelöltek nyilvántartásából. A Határozat ellen a 



képviselő-jelölt 2019. október 11-én, határidőn belül fellebbezett. A fellebbezést a Helyi 

Választási Iroda továbbította a Területi Választási Bizottsághoz. A Területi Választási 

Bizottság a határozatot még nem bírálta el, így az nem jogerős. A Helyi Választási Iroda 

vezetője állásfoglalást kért a Nemzeti Választási Irodától a jelölt nevének a szavazólapról 

történő törlésével kapcsolatban a nem jogerős döntés alapján. A megkeresésre a Nemzeti 

Választási Iroda elnöke azt az utasítást adta, hogy a kiesett jelölt nevét akkor is törölni kell, ha 

a törlésről szóló döntés még nem jogerős. Ennek megfelelően a Helyi Választási Iroda október 

12-én kihúzta a jelölt nevét a szavazólapokon. Pétervári Csaba státusza 2019. október 8. óta a 

választási rendszerben „jelölt kiesett (Nem választható)”. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján 

„kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás 

alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi 

névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A Ve. 71. § (1) 

bekezdése alapján a választási irodák szakmai tevékenységét a Nemzeti Választási Iroda elnöke 

irányítja. A (2) bekezdés szerint a Nemzeti Választási Iroda elnöke valamennyi választási iroda 

vezetője részére az e törvényben meghatározott feladatainak ellátásával kapcsolatban közvetlen 

utasítást adhat. 

A Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Iroda vezetője a Nemzeti Választási Iroda 

elnökének utasítására rendelte el a jelölt nevének áthúzását a szavazólapokon, így a Bizottság 

a kifogást elutasította. 

A Helyi Választási Bizottság a határozata a Ve. 46. §-ában, 47. §-ában, 208. §-ában, 209. §-

ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 218. §-ában és 307/P. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.  

A fellebbezés lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat 

benyújtásának feltételeiről a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdése, 221. § (1) bekezdése, 223. § (1) és 

(3) bekezdése, 224. § (1)-(4) bekezdése, 225. §-ában és 307/P. § (2) bekezdésének c) pontja 

pontja alapján adtam tájékoztatást.  

A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján 

illetékmentes. 

Jánosháza, 2019. október 13. 

 

Márfi József 
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