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A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság                                           fellebbezése 
tárgyában meghozta a következő 

határozatot:

A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság a Szekszárd, Zrínyi utca 78. szám alatt 
található  3.  számú  szavazókör  Szavazatszámláló  Bizottságának  (továbbiakban: 
elsőfokú választási bizottság) 1/2009. (VI.07.) 3. sz. SZSZB számú határozatát 

helybenhagyja.

Jelen  határozat  ellen  a  meghozatalától  számított  3  napon  belül  a  Tolna  Megyei 
Bíróságnak címzett  bírósági  felülvizsgálat  iránti  kérelmet  lehet  benyújtani  a  Tolna 
Megyei Területi Választási Bizottságnál (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.). 
Bírósági  felülvizsgálat  iránti  kérelmet  jogszabálysértésre  hivatkozással,  illetve  a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet előterjeszteni. 
A  felülvizsgálati  kérelemnek  tartalmaznia  kell  ezen  jogalap  megjelölését,  a  kérelem 
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – 
postai  értesítési  címét,  valamint  a  kérelem  benyújtójának  választása  szerint 
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 saját  ügyében 
ügyvédi  képviselet  nélkül  is  eljárhat.  A  bírósági  felülvizsgálati  kérelmet  úgy  kell 
benyújtani,  hogy az legkésőbb 2009.  június 10-én 16.00 óráig  a Területi  Választási 
Bizottsághoz megérkezzen.

Indokolás

                               2009. június 7-én fellebbezést nyújtott be a Tolna Megyei Választási 
Bizottsághoz.  Fellebbezésében előadta,  hogy őt  az elsőfokú választási  bizottság az 
Európai Parlament tagjainak választása napján, azaz 2009. június 7-én visszautasította, 
mert a                           szám alatti  lakcímét Szekszárd Megyei  Jogú Város  
Polgármesteri  Hivatalának  Okmányirodája  2008.  február  25.  napján  fiktívvé 
nyilvánította, így a Szekszárd, Zrínyi utca 78. szám alatt található 3. számú szavazókör 
névjegyzékében nem szerepel. A fellebbezés szerint a lakcím fiktívvé nyilvánításának 
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tényéről  csak  a  választás  napján  szerzett  tudomást.  A  fellebbező  fellebbezéséhez 
csatolta az elsőfokú választási bizottság visszautasításról rendelkező határozatát.  

A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság a következő jogszabályi rendelkezéseket 
vette figyelembe a fellebbezés elbírálásánál. 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 13.§ (1) bekezdése 
értelmében  „A  névjegyzékbe  fel  kell  venni  azokat  a  választójoggal  rendelkező  
személyeket, akiknek a lakóhelye (továbbiakban: lakcím) szavazókörben van.”

A  Ve. 66.  § (1)  bekezdése  szerint  „A  szavazóhelyiségben  az  a  választópolgár 
szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.”

A Ve. 66.§ (4) bekezdése kimondja, hogy „A szavazatszámláló bizottság visszautasítja  
azt a választópolgárt, aki

a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolni,
b) nem szerepel a névjegyzékben és
ba) nem rendelkezik igazolással,
bb)  rendelkezik  igazolással,  de  nem  az  igazolással  szavazásra  kijelölt  

szavazatszámláló bizottságtól kéri névjegyzékbe vételét.”

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény végrehajtásáról  szóló 146/1993.  (X.26) Korm. rendelet  (továbbiakban: Korm. 
rendelet) 34.-35. §- ai alapján a fiktív jelzéssel szerepeltetett lakcím nem valós lakcím.   

A fenti jogszabályi rendelkezésekből következően a fiktív lakcímmel rendelkező polgár 
a  fiktívvé  nyilvánított  lakcím szerinti  névjegyzékben  nem szerepelhet,  e  névjegyzék 
szerinti szavazókörben nem szavazhat.

Mindezek alapján a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy az 
elsőfokú választási  bizottság eljárása és határozata jogszabályt  nem sértett,  ezért a 
Területi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 

A Bizottság fenti  határozatát  az említett  jogszabályhelyekre,  továbbá a Ve.  29/A és 
29/B. §-aira, valamint a 81. §-ában foglaltakra figyelemmel hozta.

A  Bizottság  hatáskörét  a  Ve.  99/K.  §  (1)  bekezdésének  c)  pontja,  valamint  a  (4) 
bekezdés b) pontja állapítja meg.

A  jogorvoslati  tájékoztatás  a  Ve.  4.  §  (3)  bekezdésén,  82-83.  §-ain  és  84.  §  (1) 
bekezdésén alapul.

Szekszárd, 2009. június 7.

Dr. Kutas Sándor
a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság
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