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A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság  

 

57/2019.(IX.13.) számú határozata 
 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) S. I-né (személyi azonosító 

szám: ……………) 8714 Kelevíz, …………… sz. alatti lakos választópolgár (továbbiakban: 

Beadványozó) által a B. R. (8714 Kelevíz, ……………..) független egyéni képviselő – jelölt 

nyilvántartásba vételéről szóló Kelevízi Helyi Választási Bizottság 14/2019 (IX.09.) sz. HVB 

határozata ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 123. 

§. (2) bekezdés a) pontja megsértése okán benyújtott fellebbezése tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság S. I-né (személyi azonosító szám: 

………………….) 8714 Kelevíz, …………………… sz. alatti lakos választópolgár 

fellebbezésének helyt ad, mely alapján a Kelevízi Helyi Választási Bizottság 14/2019 (IX.09.) 

sz. HVB határozatát megváltoztatja, mely alapján B. R. (8714 Kelevíz, ……………….) 

független egyéni képviselő – jelölt nyilvántartásba vételét elutasítja.  

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság által hozott másodfokú határozat ellen az 

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági 

felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Pécsi Ítélőtáblához. 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. A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan 

elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi 

képviselője vagy – ügyvédi képviselet esetén - a kérelem benyújtója minősített elektronikus 

aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként 

kerül benyújtásra, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati 

formába alakítja. Bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 

választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani (Ve. 223. §. 

(3) bekezdés). A bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási 

bizottságnál kell előterjeszteni. A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy 

az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 

megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági 

felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 

alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 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 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 bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási iroda az ügy összes iratával 

legkésőbb a beérkezését követő napon 9 óráig felterjeszti az annak elbírálására jogosult 

bírósághoz, így a másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint illetékes 

ítélőtáblához, ez esetben a Pécsi Ítélőtáblához.  
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A választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban a felet 

tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és a Somogy 

Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 

 

Indokolás 

 

I. 

A fellebbezés tartalma 

 

S. I-né választópolgár 2019. szeptember 11-én fellebbezést terjesztett elő a Kelevízi Helyi 

Választási Bizottság (továbbiakban: Kelevízi HVB) útján a Somogy Megyei Területi Választási 

Bizottsághoz (továbbiakban: TVB) címezve. A Mesztegnyői Helyi Választási Iroda (továbbiakban: 

Mesztegnyői HVI), mint a Kelevízi HVB mellett dolgozó választási iroda a fellebbezést az ügy 

összes iratával, az előterjesztése napján, azaz 2019. szeptember 11-én felterjesztette a TVB-hez a 

fellebbezés elbírálása végett. Beadványozó fellebbezésében előadta, fellebbezést nyújt be a Kelevízi 

HVB 14/2019 (IX.09.) sz. HVB határozatával szemben, mely határozat B. R. 8714 Kelevíz, 

…………………... sz. alatti lakos választópolgárt független képviselő – jelöltként nyilvántartásba 

vette. A Beadványozó előadta, hogy B. R. Kelevíz Község Önkormányzatának falugondnoka, és 

tudomására jutott,  hogy B. R.  2019. szeptember 9-én (hétfő) munkaidejében gyűjtötte az 

ajánlásokat a munkaidejében. Beadványozó előadta azt is, hogy B. R. aznap szabadáson nem volt, a 

falugondnoki gépjárművel gyűjtötte az aláírásokat. Beadványozó szerint – jogsértés történt - sérült a 

Ve. 123. §. (2) bekezdés a) pontja, mely szerint „Nem gyűjthető ajánlás az ajánlást gyűjtő és az 

ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más 

jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben…” Beadványozó a TVB-től a 

képviselő-jelölt ajánlásainak érvénytelenítését kéri, mert az ajánlásgyűjtési szabályokat megsértette. 

Beadványozó bizonyítékként egy igazolást csatolt, melyet V. B. K., Kelevíz Község 

Önkormányzatának polgármestere bocsájtott ki arról, hogy B. R. az Önkormányzatnál főállásban 

dolgozó falugondnok, aki 2019. szeptember 9-én nem volt szabadáson, és munkaideje 7.30 órától 

16 óráig tart. A Mesztegnyői HVI a fellebbezési kérelem, és az azt megalapozó 1 db polgármesteri 

igazolás mellett az ügy összes iratát felterjesztette, így rendelkezésre áll B. R. A4 jelű ajánlóív 

igénylése iránt benyújtott kérelme, és az annak a Mesztegnyői HVI által való átvételi elismervénye, 

az ajánlóív kiadásának átadás-átvételi jegyzőkönyve, 1 db 70557I0001 sorszámú ajánlóív, melyen 8 

db ajánlás szerepel, B. R. E2 jelű egyéni jelölt bejelentésére szolgáló kérelme, és annak 

feldolgozása alapján a Nemzeti Választási Rendszerből (továbbiakban: NVR) egyéni listás 

bejelentő lapja, és a Kelevízi HVB 14/2019 (IX.09.) sz. határozata.  

 

II. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság döntése, és jogi indokai 

 

A fellebbezés megalapozott, mert a rendelkezésre álló iratok, és a Beadványozó által csatolt 

bizonyíték alapján egyértelműen megállapítható a jogsértés ténye.  

 

Az első fokú HVB határozat elleni jogorvoslat szabályait a Ve. 221. §, és 223 – 226. §. 

rendelkezése biztosítja. A fellebbezés az ügyben érintett természetes személy által került 

benyújtásra, és tartalmazza a fellebbezés kötelező elemeit (Ve. 224. §. (3) bekezdés). A fellebbezés 

a sérelmezett elsőfokú határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezett a fellebbezés 

elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező TVB-hez a Somogy Megyei Területi 

Választási Iroda útján. 
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A fellebbezést a Kelevízi HVB által hozott 14/2019 (IX.09.) sz. HVB határozatával szemben 

nyújtották be, mely független egyéni listás önkormányzati képviselő-jelöltként nyilvántartásba vette 

B. R-t. A Kelevízi HVB határozatából megállapítható, hogy nyilvántartásba vételre irányuló 

határozatának meghozatal előtt a Mesztegnyői HVI az ajánlás ellenőrzést az NVR rendszer 

segítségével elvégezte, mely megfelelt a Ve. ajánlásellenőrzésre vonatkozó szabályainak, melyet a 

125. §. határoz meg. E szerint az ellenőrzés során meg kell vizsgálni, hogy az ajánlás megfelel-e a 

122. §-ban foglalt követelmények teljesülésének, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg 

kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 122. §. vizsgálata során vizsgálatra 

kerül, hogy olyan választópolgár ajánlotta-e a jelöltet, aki a választáson a választókerületben 

választójoggal rendelkezik; az ajánlóívre rávezetésre került-e az ajánlást adó választópolgár neve, 

személyi azonosítója, magyarországi lakcíme, saját kezű aláírása, valamint, hogy az ajánló 

választópolgár csak egy ajánlással támogatta-e a jelöltet.  Vizsgálja továbbá, hogy az ajánlóíven az 

ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját, és aláírását. Mindezt a feladatot a 

Mesztegnyői HVI az ajánlóíven feltüntetett adatoknak a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével végzi el az NVR rendszerben. A 

Mesztegnyői HVI ellenőrzési feladatának eredményeképpen – mely szerint az ajánlást gyűjtő B. R. 

1 db ajánlóíven 8 db ajánlást  adott  le,  melyből mind a 8 ajánlás érvényes volt – a Kelevízi HVB 

B. R-t nyilvántartásba vette, tekintve, hogy a 18/2019 (VIII.08.) HVI vezetői határozat alapján a 

képviselő jelölt állításhoz Kelevízen 3 db érvényes ajánlás szükséges. A Kelevízi HVB-nek 

nyilvántartásba vételi eljárása során nem kell vizsgálni, hogy történt-e a Beadványozó által 

hivatkozott jogsértés az ajánlás gyűjtése során.  

 

A Kelevízi HVB B. R-t nyilvántartásba vevő határozatával szemben azonban S. I-né természetes 

személy fellebbezéssel élt jogsértésre való hivatkozással. Jogsértésként a Ve. 123. §. (2) a) pontját 

jelölte meg, azzal, hogy álláspontja szerint B. R. – aki Kelevíz Község Önkormányzatának 

falugondnoka, és aki szabadságon nem volt – falugondnoki busszal, munkaidőben gyűjtötte az 

ajánlásokat, melyek ez által érvénytelenek. Bizonyítékként csatolta V. B. K. polgármester igazolását 

arról, hogy B. R. 2019. szeptember 09-én – amikor az ajánlás gyűjtés a Beadványozó szerint történt 

– nem volt szabadságon, és munkaideje 7.30 órától – 16 óráig tart. A fellebbezési kérelemben 

előadottakat a TVB a B. R. nyilvántartásba vételi eljárásával összefüggésben rendelkezésre 

bocsájtott további dokumentumokban is vizsgálta. Ezen iratokból megállapítható, hogy B. R. 

ajánlóív igénylés iránti kérelmét (A4 formanyomtatványon) 2019. szeptember 09-én 11 óra 35 

perckor nyújtotta be, és az 1 db igényelt ajánlóívet számára – a jogszabály értelmében – 

haladéktalanul rendelkezésre bocsájtották. A 70557I0001 sz. ajánlóíven 8 db ajánlás szerepel, 

melyek a Mesztegnyői HVI ellenőrzése alapján érvényesek. Az ajánlóívből kitűnik, hogy az ajánlást 

gyűjtő polgár B. R. (szem.azonosító: ……………….), aki az NVR rendszeren történt ellenőrzést 

követően egyértelműen azonosítható az egyéni listás jelölttel, vagyis megállapítható, hogy az 

ajánlásokat B. R. képviselő-jelölt gyűjtötte. Az ajánlóív visszavételére az egyéni listás jelölt 

bejelentőlapjával együtt (E2 formanyomtatvány) 2019. szeptember 9-én 15 órakor került sor, míg az 

ajánlás ellenőrzést követően az NVR-ben történt rögzítésre 2019. szeptember 9-én 15 óra 8 perckor. 

Ezt követte a Kelevízi HVB határozat hozatala.  

 

A TVB 2019. szeptember 13.  napján 13.00 órai kezdettel kitűzött határozatképes ülésén a 

Beadványozó által benyújtott bizonyítékot (1 db irat) megvizsgálta. Ezen felül figyelembe vette a 

Mesztegnyői HVI által a Ve. 226. §. alapján felterjesztendő összes iratot. A Ve. 231. §. (4) 

bekezdése alapján a TVB a fellebbezési kérelem alapján a sérelmezett határozatot, valamint az azt 

megelőző eljárást megvizsgálta. A TVB  az iratokból és a csatolt bizonyítékból megállapítja, hogy 

az ajánlásgyűjtés minden választási jogi cselekménye  – tekintettel arra, hogy a munkáltató-

polgármester igazolása alapján B. R. 2019. szeptember 9-én szabadságon nem volt – 

munkaidejében történt. 

A Ve. 123. §. (2) bekezd a) pontja kimondja, hogy nem gyűjthető ajánlás az ajánlást gyűjtő 

munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más 
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jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben. Ezért fentiek okán az 

ajánlásgyűjtés a Ve. megsértésével történt. A Ve. 123. §. (4) bekezdése szerint érvénytelen az az 

ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek. A csatolt dokumentumok alapján 

minden ajánlás a jelölt munkaidejében történt, munkahelyi kötelezettségeinek teljesítése során, így 

mind a 8 ajánlás érvénytelen. Ez által a jelölt 0 db érvényes ajánlással rendelkezik, mi alapján őt 

nyilvántartásba venni nem lehet.  

 

Fentiek okán a TVB a fellebbezést megalapozottnak tartja, és a Ve. 231. §. (5) bekezdése 

alapján a Kelevízi HVB 14/2019 (IX.09.) sz. határozatát megváltoztatja akként, hogy B. R. 

8714 Kelevíz, …………………. sz. alatti lakos választópolgárt független önkormányzati 

képviselői nyilvántartásba vételét elutasítja.  

 

III. 

 

A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések 

 

A határozat a Ve. 46.§, 122.§. (1)-(6), 123. §. (2) a., (4), 125 – 127.§., 132.§., 221.§. (1), 222. §. (1)-

(2), 223. §. (1), (3), 224.§. (1) – (5), 225. §., 227. §., 229. §., 231.§ (4), (5) b., 232.§., 

rendelkezésein, és a 18/2019 (VIII.8) HVI vezetői határozaton, valamint az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul. 

 

 
 

        

Kaposvár, 2019. szeptember 13.  

 

 

 

                                                                                        Prof. Dr. Tossenberger János   

                                                                                                    Somogy Megyei  

                                                                                      Területi Választási Bizottság elnöke 

 

 
 

 

 


