Jogorvoslati rendszer
Jogorvoslati eszközök:
kifogás
fellebbezés
bírósági felülvizsgálati kérelem
alkotmányjogi panasz
Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási bizottságok:
Szavazatszámláló

Bizottság

(SzSzB):

minden

település

minden

szavazókörében működik
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok (OEVB):
Tatabányán, Esztergomban, és Komáromban működik
Nemzeti Választási Bizottság (NVB): budapesti székhellyel működik
(ebben a választási eljárásban HVB és TVB nem működik)
Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási irodák:
Helyi Választási Irodák (HVI): településenként működnek
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodák (OEVI):
Tatabányán, Esztergomban, és Komáromban működik
Területi választási Iroda (TVI): megyénként működnek
Nemzeti Választási Iroda (NVI): Budapesti székhellyel működik
Országgyűlési

képviselőválasztási

eljárásban

rendelkeznek jogorvoslati hatáskörrel.
Kúria: Ve. 229 (1), 240 § (2), 242 § (2)
Ítélőtábla: Ve. 229§ (1), 240 § (2)
Járásbíróság: Ve. 236§ (4)

az

alábbi

bíróságok

Fővárosi Törvényszék: Ve. 236§ (7)
A jogorvoslati fórum rendszer megváltozása
Mivel az új Ve. szabályai szerint az országgyűlési képviselők választási
eljárásában nem működnek a HVB- ék és a TVB - ék, így ezen választási
bizottságok kiesése miatt a korábbi jogorvoslati fórumok egy szinttel feljebb
kerültek.
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási
eljárás alapelveinek megsértésére, a választási iroda jogsértő tevékenységére, a
szavazatszámláló bizottság jogsértő tevékenységére és döntésére hivatkozással
lehet benyújtani a választási bizottsághoz.
Fellebbezést a választási bizottság elsőfokú határozata ellen lehet benyújtani.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet a másodfokon eljárt választási bizottság
fellebbezést elbíráló határozata, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság
határozata ellen lehet előterjeszteni. A bíróság határozata ellen további
jogorvoslatnak helye nincs.
Alkotmányjogi panasz a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati
eljárásban hozott bírói döntés ellen a sérelmezett döntés közlésétől számított
három napon belül nyújtható be az Alkotmánybírósághoz.
Az általános hatásköri szabályok:
Az országgyűlési képviselők választási eljárásában a kifogások elbírálására az
OEVB, az OEVB I. fokú határozata ellen benyújtott fellebbezések elbírálására az
NVB rendelkezik hatáskörrel. Az NVB határozata ellen benyújtott bírósági
felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el.

A választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a
választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda
működik. Ha a választáson ez a választási bizottság nem működik, a kifogást az
a választási bizottság bírálja el, amely mellett a választási iroda felettes
választási irodája működik.
A szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése ellen – a szavazóköri
eredményt megállapító döntés kivételével – az OEVB-hez lehet kifogást
benyújtani.
Speciális hatásköri szabályok:
1./ Ha a Helyi Választási Iroda vezetője a névjegyzékkel kapcsolatos
fellebbezést elutasítja, a fellebbezést a területileg illetékes járásbíróság bírálja el.
Ha a Nemzeti Választási Iroda vezetője a névjegyzékkel kapcsolatos
fellebbezést elutasítja, a fellebbezést a Fővárosi Törvényszék bírálja el.
2./ Az OEVB - nek az egyéni képviselői szavazólap adattartalmának
jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen közvetlenül bírósági felülvizsgálati
kérelmet lehet előterjeszteni az OEVB székhelye szerinti ítélőtáblához, az NVB
- nek az országos listás szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos
határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el.
3./ Az OEVB (egyéni) választási eredményt megállapító határozata ellen
benyújtott fellebbezést az NVB bírálja el. Az NVB II. fokú határozata elleni
bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el.
4./ Az NVB (listás) választási eredményt megállapító határozata elleni bírósági
felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el.
Jogforrás: a választási eljárásról1szóló 2013. évi XXXVI. törvény

2013. évi XXXVI. törvény
(kivonat)
94. A kifogás benyújtása
208. § Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a
választási

eljárás

jogszabálysértés)

alapelveinek
hivatkozással

megsértésére
a

központi

(a

továbbiakban

névjegyzékben

együtt:
szereplő

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
209. § (1)58 A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett
jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás
elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
(2) Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett
tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A
jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja,
hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.
210. § (1) A választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása
annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a
választási iroda működik.
(2) Ha a választáson az (1) bekezdés szerinti választási bizottság nem működik,
a kifogást az a választási bizottság bírálja el, amely mellett a választási iroda
felettes választási irodája működik.
211. § A szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése ellen – a
szavazóköri eredményt megállapító döntés kivételével – kifogást lehet
benyújtani.
212. § (1) A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.
(2) A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
d) a kifogás 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.
(3) A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.
95. A kifogás áttétele
213. § (1)59 Ha a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására
nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az ügyet – legkésőbb a
beérkezését követő napon – jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel átteszi az annak
elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A
választási bizottság köteles eljárni a hozzá áttett ügyben.
(2) A választási bizottság az (1) bekezdés szerinti hatáskörét – jegyzőkönyvbe
foglalt döntéssel – a bizottság elnökére átruházhatja.
(3) Ha a választási bizottság, illetve a bizottság elnöke az ügyet nem teszi át az
illetékes választási bizottsághoz, a választási bizottság köteles az ügyben eljárni.
(4) Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidőben történt benyújtásának
vizsgálatakor azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor az első választási
bizottsághoz beérkezett.

96. A kifogás elbírálása
214. §60 (1) A választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a
beérkezésétől – áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz
történő beérkezésétől – számított harmadik napon dönt.
(2) A Nemzeti Választási Bizottság a választási kampány szabályainak az
általános választás napján történt megsértésével kapcsolatos kifogásról
legkésőbb a hozzá történő beérkezésétől számított ötödik napon dönt.
215. § A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,
b) elkésett,
c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy
d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.
216. § A kifogás a választási bizottság határozatának meghozataláig
visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
217. § (1) A választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett
elrendelheti azoknak az előtte folyamatban levő ügyeknek az egyesítését,
amelyeknek tárgya egymással összefügg.
(2) Ha a választási bizottság által érdemben elbírált ügyben újabb kifogást
nyújtanak be, és az nem tartalmaz a választási bizottság által még nem értékelt
bizonyítékot, a választási bizottság elnöke megküldi a kifogás benyújtója részére
a választási bizottság határozatának – személyes adatokat nem tartalmazó –
másolatát, és erről a következő ülésen tájékoztatja a választási bizottságot.
(3) A választási bizottság az elnök tájékoztatását jegyzőkönyvbe foglalt
döntéssel tudomásul veszi vagy – ha a (2) bekezdésben foglalt feltételek nem
állnak fenn – az ügy érdemében határozatot hoz.
218. § (1) A választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok
alapján dönt.
(2) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad

a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,
b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,
c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti
és megismételteti,
d) a választási kampány szabályainak megsértése, illetve a 124. § (2)
bekezdésében és a 155. §-ban foglalt kötelezettség megszegése esetén bírságot is
kiszabhat.
219. § (1) A választási bizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság
kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes
körülményeit – így különösen a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a
jogsértés súlyát és területi kiterjedtségét, a jogsértés ismétlődő jellegét – veszi
figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is,
ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
(2) A bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a kötelező
legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse, egyébként a kötelező legkisebb
munkabér havi összegének tizenötszöröse.
(3) A bírság, ha azt a kötelezett az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől
számított tizenöt napon belül nem fizette meg, adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az
állami adóhatóság szed be.
220. § Ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.
97. A fellebbezés
221. § (1) A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
fellebbezést nyújthat be.

(2) Nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a másodfokon
eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint a Nemzeti Választási
Bizottság határozata ellen.

98. A bírósági felülvizsgálat
222. § (1) A választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a Nemzeti
Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet
nyújthat be.
(2) A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a választási eljárásban
a fellebbezési jogot kimerítették vagy a fellebbezés e törvény rendelkezései
szerint kizárt.
(3) Nincs helye bírósági felülvizsgálatnak a jegyzőkönyvbe foglalt döntés ellen.
99. A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtása
223. § (1) A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus
levélben, a bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve
olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem
benyújtójának jogi képviselője vagy a 224. § (5) bekezdésben 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.
(2) Nem nyújthat be fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben
eljárt választási bizottság és annak tagja.
(3) Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
224. § (1) A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott
határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni.
(2) A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani,
hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik
napon megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz.
(3) A fellebbezésnek, illetve 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.
(4) A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja
benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
(5) A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi
szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű
másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
225. § A fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és
bizonyítékok is felhozhatók.
226. § A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése
napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

227. § (1) A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási iroda az ügy összes
iratával legkésőbb a beérkezését követő napon 9 óráig felterjeszti az annak
elbírálására jogosult bírósághoz.
(2)61
100. A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálati kérelem, valamint a
választással kapcsolatos alkotmányjogi panasz elbírálása
228. § (1) A fellebbezésről az annak elbírálására jogosult választási bizottság
legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt.
(2) A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről a bíróság legkésőbb a
beérkezésétől számított harmadik napon dönt. A bírósági eljárásban a polgári
perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit
kell – az e törvényben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni.
229. § (1) A bírósági felülvizsgálati kérelmet a másodfokú határozatot hozó
választási bizottság székhelye szerint illetékes ítélőtábla bírálja el. A Nemzeti
Választási Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet
a Kúria bírálja el.
(2) A bíróság a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről nemperes eljárásban,
három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz.
230. § A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem a választási
bizottság, illetve a bíróság határozatának meghozataláig visszavonható, a
választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.
231. § (1) A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat
nélkül el kell utasítani, ha
a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult
nyújtotta be,
b) elkésett,
c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be,

d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
(2) A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani
továbbá, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével
nyújtják be.
(3) A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálati kérelem nem utasítható el, ha a
jogosult a fellebbezést az elbírálására jogosult választási bizottságnál, illetve a
bírósági felülvizsgálati kérelmet az elbírálására jogosult bíróságnál –
határidőben – terjeszti elő. A fellebbezés elbírálására jogosult választási
bizottság mellett működő választási iroda, illetve a bíróság ebben az esetben
haladéktalanul intézkedik az iratok beszerzéséről.
(4) A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a fellebbezés
elbírálására jogosult választási bizottság, illetve a bíróság a sérelmezett
határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja.
(5) A választási bizottság, illetve a bíróság a megtámadott határozatot
a) helybenhagyja vagy
b) megváltoztatja.
232. § (1) A fellebbezési eljárás során hozott határozatot a másodfokon eljárt
választási bizottság közli a fellebbezővel és azokkal, akikkel az elsőfokú
határozatot közölték.
(2) A másodfokon eljáró választási bizottság a fellebbezés elbírálása érdekében
megküldött iratokat a határozat jogerőre emelkedését követően – a határozattal
együtt – visszaküldi az első fokon eljáró választási bizottsághoz.
(3) A bírósági felülvizsgálat során hozott határozatot a kérelmezővel és azokkal,
akikkel a másodfokú határozatot közölték, a bíróság közli.
(4) A bíróság a határozatát – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra
hozza.
(5) A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
(6)62 A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálása érdekében
megküldött iratokat – a határozatával együtt – az alkotmányjogi panasz

megtételére rendelkezésre álló határidő eredménytelen leteltét, alkotmányjogi
panasz

benyújtása

esetén

az

iratoknak

az

Alkotmánybíróságtól

való

visszaérkezését követően visszaküldi a felülvizsgált határozatot hozó választási
bizottsághoz.
233. §63 (1) Az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos
jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz a
sérelmezett döntés közlésétől számított három napon belül nyújtható be az
Alkotmánybírósághoz.
(2) Az Alkotmánybíróság az e törvény alapján, a választási szerv határozatával
kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi
panaszról az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 56. §-a szerint a
beérkezésétől számított három munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi
panaszról további három munkanapon belül dönt.
(3) Az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos
jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasszal
kapcsolatos eljárás során az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény
30. § (2), (3) és (5) bekezdése, 55. § (3) bekezdése, 57. § (1)–(1f) és (7)
bekezdése, 58. § (1) bekezdése és 60. §-a nem alkalmazható.
101. A szavazókörök kialakításával és felülvizsgálatával kapcsolatos
jogorvoslat
234. § (1) A helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról és
felülvizsgálatáról szóló határozata ellen a közzétételének időtartama alatt
nyújtható be fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez.
(2) A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda
vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt három napon belül elbírálja, és a szavazóköri
beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja.

(3) A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további
jogorvoslatnak helye nincs.

102. A névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat
235. §64 (1) A helyi választási iroda központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét,
illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés
megküldését követő tizenötödik napon lehet fellebbezést benyújtani.
(2) A helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet
elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve
elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését
követő harmadik napon, de nem később mint a szavazást megelőző második
napon lehet fellebbezést benyújtani.
236. § (1) A névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a megtámadott határozatot
hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani.
(2) A helyi választási iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését
követő tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés
esetén legkésőbb a beérkezését követő napon dönt.
(3) Ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket
módosítja.
(4) Ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad helyt, a
fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján
felterjeszti a járásbírósághoz.
(5) A bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik
napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését
követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon dönt. A

bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező. A bíróság egyesbíróként
jár el.
(6) Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék
módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.
(7) A Nemzeti Választási Iroda központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet
elbíráló döntése elleni fellebbezést a Nemzeti Választási Iroda elnökéhez kell
benyújtani. A fellebbezés benyújtására és elbírálására a 235. § (1) bekezdése és
a (2)–(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a Nemzeti Választási
Iroda elnöke a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést a Fővárosi
Törvényszék bírálja el.
237. §65 A fellebbezést el kell utasítani, ha azt a fellebbezés benyújtója a
polgárok

személyi

és

lakcím

adatait

tartalmazó

nyilvántartás,

az

állampolgárságot igazoló okiratok nyilvántartása vagy a választójoggal nem
rendelkező polgárok nyilvántartása adataival ellentétes tényekre alapozza.
238. § A választási iroda vezetőjének döntését az érintettel és azzal, aki a
fellebbezést benyújtotta, a bíróság határozatát a megtámadott határozatot hozó
választási iroda vezetőjével is közölni kell.
103. A jelöltek, listák sorrendjének sorsolása elleni jogorvoslat
239. § A 160. § szerinti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A
sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának
jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.
104. A szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni jogorvoslat
240.

§ (1)

A

választási

bizottságnak

a

szavazólap

adattartalmának

jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.
(2) A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával
kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell

benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát
követő napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási
bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye
szerinti ítélőtábla, a Nemzeti Választási Bizottság esetén a Kúria bírálja el. A
bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő
napon dönt.
105. A választás eredménye elleni jogorvoslat
241. § (1) A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító
döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító
döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.
(2) A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének
törvénysértő voltára, vagy
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére
hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja alapján benyújtott fellebbezés elbírálása csak a
szavazatok újraszámlálása útján lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási
bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet elbíráló bíróság köteles a
szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a fellebbezés,
illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő
hat napra nő, és a választási bizottság vagy a bíróság a választási irodák
tagjainak közreműködését igénybe veheti.
(4) Azt követően, hogy a szavazatszámláló bizottság megállapította a
szavazóköri eredményt, a szavazatok újraszámlálására csak a (3) bekezdés
alapján van lehetőség.

106. Jogorvoslat a választási szerv hallgatása miatt
242. § (1) Ha a választási szerv eljárási kötelességének határidőn belül nem tesz
eleget, a felettes választási szerv az erre irányuló kifogás megérkezésétől vagy a
hivatalos tudomásszerzéstől számított három napon belül megállapítja a
jogszabálysértés tényét, és
a) a mulasztó választási szervet az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja
vagy
b) meghozza az elmulasztott döntést.
(2) Ha a Nemzeti Választási Bizottság eljárási kötelességének határidőn belül
nem tesz eleget, a Kúria az erre irányuló kifogás megérkezésétől számított
három napon belül megállapítja a jogszabálysértés tényét, és a Nemzeti
Választási Bizottságot az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja.

