
SOMOGY MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

7400 Kaposvár, Fő utca 10. 

Tel.: 82/898-246 

E-mail: tvi@som-onkorm.hu 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság  

 

58/2019.(IX.13.) számú határozata 
 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) a J. P. (személyi azonosító 

szám: ……………..) 8671 Kapoly, ………………. sz. alatti lakos választópolgár (továbbiakban: 

Beadványozó) által M. K. polgármester – jelölt nyilvántartásba vétele kapcsán benyújtott kérelme 

tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság J. P. (személyi azonosító szám: 

……………………) 8671 Kapoly, ………………… sz. alatti lakos választópolgár fellebbezését 

érdemi vizsgálat nélkül 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.  

 

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. 
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Indokolás 

 

I. 

A fellebbezés tartalma 

 

J. P. választópolgár 2019. szeptember 11-én kifogást terjesztett elő a Kapolyi Helyi Választási Iroda 

jegyzőjéhez. A kifogást tartalma alapján a Kapolyi HVI vezetője – tekintettel arra, hogy az 

polgármester-jelöltnyilvántartásba vételére irányul – fellebbezésként minősítette, és a hatáskörrel 

rendelkező Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz (továbbiakban: TVB) felterjesztette az 

ügy összes iratával együtt. A felterjesztésre a kifogás előterjesztése napján, azaz 2019. szeptember 

11-én került sor a fellebbezés elbírálása végett.  

Beadványozó előadta, hogy Kapolyban az állampolgárok száma az egyes választásokon (2019. évi 

áprilisi, 2019. évi EP választás, és a 2019. évi önkormányzati választást megelőző 2019. 09. 09-i 

állapot) jelentősen eltérnek. Míg az első esetben a polgárok száma 537 fő, az EP választáson 528 fő 

volt, addig a jelenlegi választást megelőzően 552 főre növekedett, annak ellenére, hogy 

életvitelszerűen beköltözött új lakosokkal nem lehet találkozni. Beadványozó elemezte a település 

népességi adatait, és arra a megállapításra jutott, hogy kb. 14-16 fő olyan polgárral növekedett 

Kapoly lakosság, ahol feltételezhető a joggal való visszaélés megvalósulása. Beadványozó – 

lakossági jelzésre – előadja, hogy M. K. polgármester-jelölt sem ismert a településen, nem él 

Kapolyban, és az ajánlásainak leadását követően onnan távozott, valószínűleg nemrég vásárolt 

Kapolyban egy lakhatásra alkalmatlan házat. Beadványozóban felmerül a gyanú, hogy M. K. 

jelöltté válásának feltételei nem adottak, ezért azt kifogásolja. Kéri Kapoly jegyzőjét, hogy a 

lakosság növekedést, és M. K. jelöltté válásának körülményeit vizsgálja ki. 

Tekintettel arra, hogy M. K. polgármester - jelöltté válásához a Kapolyi HVB alakszerű 

határozatával történő nyilvántartásba vételére volt szükség, és Beadványozó kérte az ajánlóíveket 

aláíró személyek ajánlási jogának-, illetve jelöltté válása feltételeinek ellenőrzését, így a Kapolyi 

HVI vezetője felterjesztette J. P.  kérelmét az ügy összes iratával együtt a TVB-hez annak elbírálása 

végett.  

Beadványozó fellebbezéséhez bizonyítékot nem csatolt.  

 

II. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság döntése, és jogi indokai 

 

A fellebbezés nem megalapozott. 

 

A TVB a kérelmet, és az ügy iratait áttekintette, és a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Ve.)  231. §. (1) bekezdésének 

c) pontja kimondja, hogy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt nem a Ve. 

224. §. (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be. A Ve. 224. §. (1) bekezdése 

szerinti bizottság a megtámadott határozatot hozó választási bizottság, amely a tárgyi ügyben a 

Kapolyi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: Kapolyi HVB). Beadványozó kérelmét 

kifogásként nyújtotta be a Kapolyi Helyi Választási Irodához Dr. H. E. jegyző eljárását kérve. Ezen 

felül érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani azt a kérelmet – a Ve. 231. §. d) pontja szerint, mely 

nem tartalmazza a Ve. 224. §. (3) bekezdésében foglaltakat, így rendelkezés a) pontja szerint a  

kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, vagyis a jogszabálysértésre való hivatkozást.  

 

Beadványozó kifogása első részében Kapoly település demográfiai mutatóit „elemzi”, mely alapján 

arra a következtetésre jut, hogy 14-16 olyan szavazó polgár van, aki joggal való visszaélést valóst 

meg. Ennek alátámasztására bizonyíték nem került csatolásra.  
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Beadványozó  a  kifogása  második  részében  előadja, hogy felmerült a gyanúja a tárgyban, hogy 

M. K. polgármester-jelölt jelöltté válásának feltételei hiányoznak, illetve a jelöléséhez szükséges 

ajánlások jogszerűtlenek. Beadványozó kérelme e kérdéskörben M. K. nyilvántartásba vételére 

irányul. A jelölt nyilvántartásba vételét a Kapolyi HVB 21/2019 (XI.09.) sz HVB határozatával 

rendelte el. Ennek okán Beadványozónak fellebbezését a határozattal szemben a Kapolyi HVB-nél 

kellett volna előterjeszteni, és megjelölni azon jogsértést, melyre gyanúját alapozta. Beadványozó e 

tárgykörben sem csatolt bizonyítékot.  

 

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

Beadványozó által benyújtott kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

 

III. 

 

A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések 

 

 

A határozat a Ve. 46.§, 221.§. (1), 222. §. (1)-(2), 223. §. (1), (3), 224.§. (1) – (5), 225. §., 227. §., 

228. §. (1), 229. §., 231.§ (1) c. és d. pont, 232.§., rendelkezésein, 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 

 

 


