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ZII/165- /2019. 

22/2019.(IX.18.) számú HVB határozat 

 

A Helyi Választási Bizottság a 2019. évi polgármester- választás, önkormányzati 

képviselő- választás, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő- 

választással összefüggésben Zalaszentjakab településen a polgármester 

választás szavazólap –mintát megvizsgálta, azt hibátlannak találta és annak 

adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162. § (1) 

bekezdése alapján a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A helyi választási bizottság a 

szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen bírósági 

felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

19. napján 16.00 óráig megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási 

bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye 

szerinti ítélőtábla bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről 

legkésőbb a felterjesztést követő napon dönt. A bírósági felülvizsgálati kérelem 

benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen (8827 Zalaszentjakab, Petőfi S. u 

33.) vagy levélben (8827 Zalaszentjakab, Petőfi S. u. 33.)   illetve elektronikus 

dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi 

képviselője vagy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 224. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a kérelem 

benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat 

iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a 

kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja. 

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell 

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 

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 magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és 

számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. 

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát 

vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is 

felhasználhatók. 

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi 

szakvizsgával rendelkező személy – szakvizsga bizonyítvány egyszerű 

másolatának csatolásával – saját ügyben ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. 

 

A bírósági felülvizsgálati eljárás tárgyi illetékmentes. 

 

 



 

I n d o k o l á s 

  

A Helyi Választási Iroda a Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítására, a Zala 

Megyei Területi Választási Iroda Vezetője S/42-78/2019. számú levele és 

„FORGATÓKÖNYV a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása 

szavazólapjai adatainak ellenőrzésével, a szavazólapminták előállításával és 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról” alapján 2019. szeptember 17. 

napján az NVR Választás előkészítése moduljának Helyi önkormányzati választás 

/Listák/ Szavazólap-egyeztetés/Egyéni szavazólap egyeztetés (OL19A) 

almenüpontjából kinyomtatta a nyilvántartásba vett jelöltek adatait és egyeztette 

azokat a jelöltek által kitöltött E2 jelű nyomtatványok, valamint a Helyi Választási 

Bizottság  jelöltek sorrendjét tartalmazó határozata adataival.  

 

A helyi Választási Iroda 2019. szeptember 18. napján az NVR Választás előkészítés 

moduljában a Helyi önkormányzati választás / Technikai feladatok / Szavazólap 

imprimálás menüpontjából kiválasztva megjelenítette és két példányban 

kinyomtatta a „MINTA” felirattal és nyomdai verziószámmal ellátott 

szavazólapokat. A Helyi Választási Iroda összehasonlította a szavazólap képét az 

NVR-ből nyomtatott szavazólap egyeztető listával. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta és az ellenőrzés során hibátlannak találta 

a szavazólap – mintát, ezért annak mindkét példányát „NYOMTATHATÓ” 

jelzéssel látta el és aláírással hitelesítette. 

A Ve. 162. § (1) bekezdése értelmében a szavazólap adattartalmát a választási 

bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. 

 

A Helyi Választási Bizottság a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak 

szerint hozta meg határozatát. 

 

A bírósági felülvizsgálatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a Ve. 223. §-án, a 

Ve. 224. §-án, a Ve. 225. §-án, valamint a 240. §-án, az illetékességről szóló 

tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §. (2) bekezdés 1. 

pontján alapul. 

 

 

 

Zalaszentjakab, 2019. szeptember 18.  

 

 

 

        Jakabfi Katalin   

        HVB elnöke  
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23/2019.(IX.18.) számú HVB határozat 

 

A Helyi Választási Bizottság a 2019. évi polgármester- választás, önkormányzati 

képviselő- választás, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő- 

választással összefüggésben Zalaszentjakab településen a helyi önkormányzati 

képviselők választás (egyéni listás) szavazólap –mintát megvizsgálta, azt 

hibátlannak találta és annak adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 162. § (1) bekezdése alapján a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A helyi választási bizottság a 

szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen bírósági 

felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

19. napján 16.00. óráig megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási 

bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye 

szerinti ítélőtábla bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről 

legkésőbb a felterjesztést követő napon dönt. A bírósági felülvizsgálati kérelem 

benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen, vagy levélben (8827 

Zalaszentjakab, Petőfi S. u 33.), illetve elektronikus dokumentumként lehet 

benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (5) 

bekezdésében meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus 

aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus 

dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban 

elektronikus okirati formába alakítja. 

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell 

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 

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 magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és 

számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. 

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát 

vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is 

felhasználhatók. 

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviseletkötelező. A jogi 

szakvizsgával rendelkező személy – szakvizsga bizonyítvány egyszerű 

másolatának csatolásával – saját ügyben ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. 

 

A bírósági felülvizsgálati eljárás tárgyi illetékmentes. 

 

 



I n d o k o l á s 

 

A Helyi Választási Iroda a Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítására, a Zala 

Megyei Területi Választási Iroda Vezetője S/42-78/2019. számú levele és 

„FORGATÓKÖNYV a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása 

szavazólapjai adatainak ellenőrzésével, a szavazólapminták előállításával és 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról” alapján 2019. szeptember 17. 

napján az NVR Választás előkészítése moduljának Helyi önkormányzati választás 

/Listák/ Szavazólap-egyeztetés/Egyéni szavazólap egyeztetés (OL19A) 

almenüpontjából kinyomtatta a nyilvántartásba vett jelöltek adatait és egyeztette 

azokat a jelöltek által kitöltött E2 jelű nyomtatványok, valamint a Helyi Választási 

Bizottság  jelöltek sorrendjét tartalmazó határozata adataival.  

 

A helyi Választási Iroda 2019. szeptember 18. napján az NVR Választás előkészítés 

moduljában a Helyi önkormányzati választás / Technikai feladatok / Szavazólap 

imprimálás menüpontjából kiválasztva megjelenítette és két példányban 

kinyomtatta a „MINTA” felirattal és nyomdai verziószámmal ellátottellátott 

szavazólapokat. A Helyi Választási Iroda összehasonlította a szavazólap képét az 

NVR-ből nyomtatott szavazólap egyeztető listával. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta és az ellenőrzés során hibátlannak találta 

a szavazólap – mintát, ezért annak minkét példányát „NYOMHATÓ” jelzéssel látta 

el és aláírással hitelesítette. 

A Ve. 162. § (1) bekezdése értelmében a szavazólap adattartalmát a választási 

bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. 

 

A Helyi Választási Bizottság a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak 

szerint hozta meg határozatát. 

 

A bírósági felülvizsgálatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a Ve. 223. §-án, a 

Ve. 224. §-án, a Ve. 225. §-án, valamint a 240. §-án, az illetékességről szóló 

tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §. (2) bekezdés 1. 

pontján alapul. 

 

 

 

 

Zalaszentjakab, 2019. szeptember 18.  

 

 

        Jakabfi Katalin   

        HVB elnöke  
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24/2019.(IX.18.) számú HVB határozat 

 

A Helyi Választási Bizottság a 2019. évi polgármester- választás, önkormányzati 

képviselő- választás, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő- 

választással összefüggésben Zalaszentjakab településen a Roma nemzetiségi 

önkormányzati képviselő választás szavazólap –mintát megvizsgálta, azt 

hibátlannak találta és annak adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 162. § (1) bekezdése alapján a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A helyi választási bizottság a 

szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen bírósági 

felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

19. napján 16.00 óráig megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási 

bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye 

szerinti ítélőtábla bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről 

legkésőbb a felterjesztést követő napon dönt. A bírósági felülvizsgálati kérelem 

benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen (8827 Zalaszentjakab, Petőfi S. u 

33.) vagy levélben (8827 Zalaszentjakab, Petőfi S. u. 33.) illetve elektronikus 

dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi 

képviselője vagy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 224. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a kérelem 

benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat 

iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a 

kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja. 

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell 

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 

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 magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és 

számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. 

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát 

vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is 

felhasználhatók. 

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi 

szakvizsgával rendelkező személy – szakvizsga bizonyítvány egyszerű 

másolatának csatolásával – saját ügyben ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. 

 

A bírósági felülvizsgálati eljárás tárgyi illetékmentes. 



 

 

 

I n d o k o l á s 

  

A Helyi Választási Iroda a Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítására, a Zala 

Megyei Területi Választási Iroda Vezetője S/42-78/2019. számú levele és 

„FORGATÓKÖNYV a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása 

szavazólapjai adatainak ellenőrzésével, a szavazólapminták előállításával és 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról” alapján, 2019. szeptember 17. 

napján az NVR Választás előkészítése moduljában a Nemzetiségi önkormányzati 

választás / Listák / Szavazólap-egyeztetés / Egyéni szavazólap egyeztetés (NL19A)  

almenüpontjából kinyomtatta a nyilvántartásba vett jelöltek adatait és egyeztette 

azokat a jelöltek által kitöltött E3 jelű nyomtatványok, valamint a Helyi Választási 

Bizottság  jelöltek sorrendjét tartalmazó határozata adataival. 

 

A helyi Választási Iroda 2019. szeptember 18. napján az NVR Választás előkészítés 

moduljában a Nemzetiségi Önkormányzati választás / Technikai feladatok / 

Szavazólap imprimálás menüpontjából kiválasztva megjelenítette és két 

példányban kinyomtatta a „MINTA” felirattal és nyomdai verziószámmal ellátott 

szavazólapokat. A Helyi Választási Iroda összehasonlította a szavazólap képét az 

NVR-ből nyomtatott szavazólap egyeztető listával. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta és az ellenőrzés során hibátlannak találta 

a szavazólap – mintát, ezért annak mindkét példányát „NYOMHATÓ” jelzéssel 

látta el és aláírással hitelesítette. 

A Ve. 162. § (1) bekezdése értelmében a szavazólap adattartalmát a választási 

bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. 

 

A Helyi Választási Bizottság a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak 

szerint hozta meg határozatát. 

 

A bírósági felülvizsgálatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a Ve. 223. §-án, a 

Ve. 224. §-án, a Ve. 225. §-án, valamint a 240. §-án, az illetékességről szóló 

tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §. (2) bekezdés 1. 

pontján alapul. 

 

 

 

 

Zalaszentjakab, 2019. szeptember 18.  

        Jakabfi Katalin   

        HVB elnöke  


