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A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság  

 

60/2019.(IX.13.) számú határozata 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) T. J-né (továbbiakban: 

Beadványozó) által a Kálmáncsai Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: Kálmáncsai 

HVB) a HVB-ben való részvétele összeférhetetlensége tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság T. J-né 2019. szeptember 12-én benyújtott, és 

2019. szeptember 13-án visszavont fellebbezése tárgyában a fellebbezési eljárást hivatalból 

folytatja, és a Kálmáncsai HVB 44/2019. (IX.09.) sz. határozatát megváltoztatja, amelynek 

alapján megállapítja, hogy T. J-né (7538 Kálmáncsa, ……………….) a Kálmáncsai HVB 

elnökhelyettese választott bizottsági tagi tisztsége kapcsán összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

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 fellebbezési eljárás előzményei 

 

A Kálmáncsai HVB 2019. szeptember 9-i ülésén – E. J.  HVB elnök indítványára – T. J-né HVB-

elnökhelyettes összeférhetetlenségét állapította meg, hivatkozva arra, hogy a települési nemzetiségi 

önkormányzati választáson roma nemzetiségi jelöltként induló B. M. A. a HVB-elnökhelyettes 

fiának élettársa. Dr. S. M., a Homokszentgyörgyi Helyi Választási Iroda (továbbiakban: 

Homokszentgyörgyi HVI) vezetője ismertette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (továbbiakban: Ve.) összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit, és ennek kapcsán a 

Ve.-ben meghatározott „hozzátartozó” fogalmát. Megállapították, hogy a Ve. szerinti 

„hozzátartozó” fogalma ugyan csak az egyenes ágbeli rokon bejegyzett élettársi kapcsolathoz fűzi 

az összeférhetetlenséget, és B. M. A.  az elnökhelyettes fiának élettársa, azonban Kálmáncsán „a 

faluban mindenki tudja, hogy ki kivel él együtt”, és emiatt felmerülhet a választás eredményének 

megtámadása, a HVI vezető az elnökhelyettes kizárását javasolta, és összeférhetetlenségének 

megállapítását. T. J-né 2019. szeptember 12-én fellebbezést nyújtott be a Homokszentgyörgyi HVI-

hez, melyet a HVI vezetője – annak tartalma alapján fellebbezésként megítélve – az ügy összes 

iratával együtt felterjesztett a TVB-hez. T. J-né – a fellebbezési kérelem elbírálása előtt – 2019. 

szeptember 13-án délelőtt fellebbezését elektronikusan visszavonta.  

 

II. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság döntése, és jogi indokai 

 

A TVB a fellebbezési eljárást a Ve. 230. §. alapján hivatalból folytatja le. A Ve. ezen rendelkezése 

szerint ugyanis, ha a fellebbezést a TVB határozathozataláig visszavonják, a TVB az eljárást 

hivatalból lefolytathatja. A TVB az ügy összes felterjesztett iratát megvizsgálta, és a  fellebbezési 

eljárás folytatása mellett döntött, tekintettel arra, hogy a 2019. szeptember 9-i Kálmáncsai HVB 

ülés jegyzőkönyvéből megállapítható, hogy nem áll fenn összeférhetetlenségi helyzet.  

A Ve. 18. §. (2) bekezdése c) pontja kimondja, hogy nem lehet a HVB választott tagja a 

választókerültben, ez esetben Kálmáncsán induló jelölt hozzátartozója. A Ve. 3. §. (1) bekezdése 2. 

pontja (értelmező rendelkezések) meghatározza a hozzátartozó fogalmát. E szerint „hozzátartozó: a 

házastárs, a bejegyzett élettárs, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon és annak házastársa vagy 

bejegyzett élettársa, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- 

és nevelőszülő, a testvér, a házastárs vagy bejegyzett élettárs egyenes ágbeli rokona és testvére, 

valamint a testvér házastársa vagy bejegyzett élettársa”. A választott bizottsági tag tehát csak 

abban az esetben összeférhetetlen, ha egyenes ágbeli rokona (ez esetben a fia) házastársa, vagy 

bejegyzett élettársa lenne az induló jelölt. A 2019. szeptember 9- i HVB jegyzőkönyvből, a 44/2019 

(IX.09.) sz. határozatból egyértelműen megállapítható, hogy T. J-né egyenes ágbeli 

leszármazójának, azaz fiának, az induló jelölt Bogdán Mercédesz Anikó nem házastársa, és nem 

bejegyzett élettársa (ez egyebekben a 2009. évi XXIX. törvény 1. §. (1) bekezdése értelmében 

azonos nemű személyek között jöhet létre), hanem élettársa. A Ve. nem teremt összeférhetetlenségi 

helyzetet a HVB választott tagja esetében akkor, ha annak egyenes ágbeli rokona élettársa az induló 

jelölt. Ez esetben tehát T. J-né, a Kálmáncsai HVB-elnökhelyettese fiának élettársa, B. M. A. roma 

települési nemzetiségi önkormányzati választáson való képviselő jelölti indulása nem teremti meg 

az összeférhetetlenségi helyzetet. Ez alapján a Kálmáncsai HVB jogsértő határozatot hozott, amikor 

T. J-né összeférhetetlenségét kimondta.  

 

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

230. §.–ában foglalt felhatalmazása alapján a fellebbezési eljárást hivatalból folytatva 

megváltoztatja a Kálmáncsai HVB 44/2019 (IX.09.) sz. határozatát azzal, hogy kimondja, 

hogy T. J-né HVB választott tisztsége kapcsán – a Ve. 18. §. (2) bekezdés c) pontja, és 3. §. 2. 



3 

 

pontja szerinti – összeférhetetlenség nem áll fenn. T. J-né választott tagi részvétele a 

Kálmáncsai HVB-ben jogszerű, és ez által választott bizottsági tagi jogait- és kötelezettségeit 

teljes körűen gyakorolhatja.  

 

III. 

 

A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések 

 

 

A határozat a Ve. 3. §. 2. pont, 18. §. (1) c) pont, 46.§, 221.§. (1), 222. §. (1)-(2), 223. §. (1), (3), 

224.§. (1) – (5), 225.§., 228. §. (1), 229. §. (1), 231. §. (4)-(5), 230. §. 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


