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Tárgy: Helyi önkormányzati képviselő választás 02 sz. választókerületi szavazólapja 

adattartalma formai hibájának megállapítása 

 

127/2014.(IX.15.) számú határozat 

 

A Helyi Választási Bizottság a 02 számú egyéni választókerületi képviselő választás 

szavazólapja adattartalmát formai hiba miatt nem hagyja jóvá.  

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, ellene bírósági felülvizsgálati kérelem nyújtható 

be a Helyi Választási Bizottsághoz (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.), de a Pécsi 

Ítélőtáblának címezve (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) úgy, hogy az legkésőbb a határozat 

meghozatalát követő napon megérkezzen. 

 

Indokolás 

 

A Helyi Választási Iroda 2014. szeptember 15-én a Nemzeti Választási Rendszer Választás 

előkészítés moduljában a Helyi önkormányzati választás / Technikai feladatok/ Szavazólap 

imprimálás menüpontból kiválasztva megjelenítette, és két példányban kinyomtatta a 

„MINTA” felirattal és nyomdai verziószámmal ellátott szavazólapot. 

 

A Helyi Választási Bizottság tagjai a szavazólap adattartalmát összehasonlították az egyéni 

képviselő jelöltek bejelentésére szolgáló E2 jelű formanyomtatvány adataival, a Helyi 

Választási Bizottság által hozott, a képviselő jelöltek szavazólapi sorrendjének sorsolásáról 

hozott határozat adattartalmával. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította a szavazólap adattartalmának egyezőségét az E2 

nyomtatvány és a sorsolásról szóló bizottsági határozat adataival, ugyanakkor észrevételezte, 

hogy Kiss Ferenc, a Magyar Szocialista Párt jelölő szervezet jelöltje neve mellett 

indokolatlanul szerepel születési éve. 

A Ve. 157.§ (1) bekezdése szerint „Ha az egyéni szavazólapon két vagy több azonos nevű 

választópolgár szerepelne jelöltként, e jelölteket a születési évük – nevük után, zárójelben 

való – feltűntetésével kell megkülönböztetni.” 

A 02 számú egyéni választókerületben nem indul jelöltként két azonos nevű választópolgár. 

A szavazólap mindkét példányán a formai hibát a bizottság megjelölte, és a bizottság tagjai 

aláírásukkal hitelesítették. 

  

A Helyi Választási Bizottság határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (továbbiakban: Ve.) 158. §, 160.§ (1) bekezdés, 162.§, (1) bekezdés, 307/L. § (1) 

bekezdés foglaltak alapján hozta meg.  

 

A jogorvoslati lehetőség a Ve. 240.§ rendelkezésein alapul. 

 
Zalaegerszeg, 2014. szeptember 15. 

  

         Dr. Pápai Ferenc    

             HVB elnöke            


