
Jogorvoslat tárgyát képező 
döntés 

Jogorvoslat 
fajtája 

Határidő Benyújtás Döntéshozó 

Kihez Hogyan 

A szavazatszámláló 
bizottság tevékenysége és 
döntése ellen - a 
szavazóköri eredményt 
megállapító döntés 
kivételével  

kifogás OEVB 
döntés + 3 

nap 

 

Országgyűlési 
Egyéni 

Választókerületi 
Választási Bizottság 

(OEVB) 

OEVB-hez benyújtás (döntés beérkezés + 3 nap):  

- személyesen, 
- levélben, 
- telefaxon, elektronikus levélben 

Az OEVK elérhetőségeket az alábbi linkre kattintva 
töltheti le: 

https://www.valasztas.hu/documents/20182/1852266/
Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si+egy%C3%
A9ni+v%C3%A1laszt%C3%B3ker%C3%BCleti+v%
C3%A1laszt%C3%A1si+irod%C3%A1k+%28OEVI
%29+el%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9gei/c782fbf
1-6e18-4ef6-8a30-7d59ba6e75d4  

OEVB 

A választásra irányadó 
jogszabály, illetve a 
választás és a választási 
eljárás alapelveinek 
megsértése esetén 

kifogás OEVB 
döntés + 3 

nap 

 

OEVB OEVB 

A választásra irányadó 
jogszabály, illetve a 
választás és a választási 
eljárás alapelveinek 
megsértése esetén 

kifogás NVB döntés 
+ 3 nap 

 

Nemzeti Választási 
Bizottság 

(NVB) 

NVB-hez (döntés beérkezés + 5 nap): 

- személyesen, 
- levélben, 
- telefaxon, elektronikus levélben 

Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u.3. 

Telefonszám: +36 (1) 795-8408 

Faxszám: +36 (1) 795-0787 

Központi elektronikus levélcím: nvb@nvi.hu 

A honlap: http://www.nvi.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVB 

A médiaszolgáltatók, sajtó 
és filmszínház kampány-ban 
való részvételével 
kapcsolatban, kivéve a 
körzeti és helyi, illetve 
lekérhető médiaszolgáltatás-
sal vagy nem országosan 
terjesztett sajtótermék-kel 
kapcsolatban 

kifogás 

 

nyomtatott 
megjelenés 
vagy adás + 

3 nap 

NVB 

(kivéve esetében a 
médiatartalom-

szolgáltató székhelye 
vagy lakóhelye 
szerint illetékes 

OEVB) 

OEVB vagy 
NVB 

 



Jogorvoslat tárgyát képező 
döntés 

Jogorvoslat 
fajtája 

Határidő Benyújtás Döntéshozó 

Kihez Hogyan 

OEVB ajánlóívekkel 
kapcsolatos döntése 

fellebbezés döntés + 3 
nap 

 

Területi Választási 
Bizottság 

(TVB) 

TVB-hez benyújtás:  

- személyesen, 
- levélben, 
- telefaxon,  
- elektronikus levélben 

A területi választási szervek elérhetőségeit az alábbi 
linkre kattintva töltheti le: 

https://www.valasztas.hu/documents/20182/1852266/
Ter%C3%BCleti+v%C3%A1laszt%C3%A1si+irod%
C3%A1k+%28TVI-
k%29+el%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9gei/da488
9b6-2e49-4b36-689d-0460919c8135  

TVB 

OEVB egyéni 
választókerületi jelöltek 
nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos döntése 

fellebbezés döntés + 3 
nap 

 

TVB TVB 

Központi névjegyzékkel 
kapcsolatban 

fellebbezés döntés + 15 
nap 

Helyi Választási 
Iroda (HVI) vagy 

NVI 

Ügyvédi képviselet nem kötelező.  

Benyújtás:  

- személyesen, 
- levélben, 
- telefaxon, 
- elektronikus levélben.  

HVI-hez: helyi önkormányzati jegyző.  

NVI-hez: 

Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. 
Telefon: 06-1-795-3310 
Fax: 06-1-795-0787 
Email: visz@nvi.hu 

Elnök: dr. Nagy Attila 
Elnöki titkárság telefon: 06-1-795-5827 
email: nagy.attila@nvi.hu 

Fővárosi Törvényszék (döntés beérkezés + 3 nap).  

 

 

HVI székhelye 
szerinti 

Törvényszék 
vagy NVI 
esetében a 
Fővárosi 

Törvényszék 

Közigazgatási 
Kollégium 

Szavazóköri névjegyzékkel 
kapcsolatban 

fellebbezés döntés +3 
nap 

(a szavazást 
megelőző 2. 

napig) 

HVI   Illetékes 
Törvényszék 

Közigazgatási 
Kollégium 



Jogorvoslat tárgyát képező 
döntés 

Jogorvoslat 
fajtája 

Határidő Benyújtás Döntéshozó 

Kihez Hogyan 

A szavazólap 
adattartalmának 
jóváhagyása ellen 

bírósági 
felülvizsgálat 

döntést 
követő nap 

nap 

Megtámadott 
határozatot hozó 

választási bizottság 

Bírósági felülvizsgálat esetén az ügyvédi képviselet 
kötelező (!) 

Benyújtás:  

- személyesen, 
- levélben, 
- olyan elektronikus dokumentumként, amelyet a 

kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a 
jogi szakvizsgával rendelkező személy - a 
szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának 
csatolásával saját ügyében ügyvédi képviselet 
nélkül is eljárhat (Ve. 224. § (5) - a kérelem 
benyújtója minősített elektronikus aláírásával 
látott el. 

A jogi képviselő elektronikus dokumentumként, 
elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a 
valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail 
címre terjeszthető elő. 

Kúria (döntés beérkezés + 3 nap) illetve 
szavazatok újraszámlálása esetén + 6 nap: 

Címe: 1055 Budapest, Markó utca 16. 
Központi telefonszám: (+36-1) 268-4500 

Központi telefaxszáma: (+36-1) 268-4740 

Kúria  

 

A választás eredménye ellen fellebbezés és 
bírósági 

felülvizsgálat 

döntés + 3 
nap 

Megtámadott 
határozatot hozó 

választási bizottság 

Felettes 
választási 

szerv, NVB 
esetében a 

Kúria  

A választási szerv hallgatása 
miatt 

kifogás törvényi 
határidő 

letelte + 3 
nap 

Felettes választási 
szerv, NVB esetén a 

Kúria 

ld. fent NVB, vagy 
Kúria 

 
 
 
 
 



 

 

Ve. 212. § (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 személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölőszervezet 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. 

 

Ve. 223. § (3) Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani 

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve 

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. 

Ve. 224. § (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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölőszervezet 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. 

 

A jogorvoslati lehetőségekre irányadó különleges szabályozást a Ve. 234-242. §-sai tartalmazzák.  


