
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) 

2019. szeptember 30-i üléséről 
 

 

Készült: a TVB székhelyén 7400 Kaposvár, Fő u. 10., fsz 8-9. sz. alatti 

tárgyalóban 

Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Prof.Dr. Tossenberger János TVB elnök köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, azon 5 fő bizottsági tag megjelent. A 

2019. szeptember  30-án elektronikus úton kiküldött meghívóban szereplő napirendeket 

ajánlja a testületnek megtárgyalásra.  

 

Más javaslat nem volt, a bizottság elfogadta az elnök által javasolt napirendet és 5 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül - alakszerű határozat meghozatala nélkül, 

jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - meghozta az alábbi határozatot. 

 

66/2019.(IX.30.) TVB határozat 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a 2019. szeptember 30-i ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. Előterjesztés F. J. karádi lakos kifogásának elbírálásáról (helyszíni kiosztású) 

Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök 

 

 

1. Előterjesztés F. J. karádi lakos kifogásának elbírálásáról (helyszíni 
kiosztású) 

Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: tájékoztatja a bizottságot, hogy F. J. 

Beadványozó 2019. szeptember 27-én 18 óra 59 perckor a Területi Választási 

Bizottsághoz kérelmet adott be. Beadványozó azt sérelmezi, hogy W. S., Karád volt 

polgármestere adataival, általa írt kézírásával vissza fog élni. W. S. arra kérte 

Beadványozót, hogy tudakolja meg, hogy S. Cs. polgármester – jelölt és S. Sz. 

polgármester-jelölt között, milyen ellentét áll fenn. Ennek Beadványozó oly módon tett 

eleget, hogy leírta azt kéziratban, amit átadott 2019. szeptember 27-én 11 óra 30 

perckor W. S-nak, melyre több tanúja van. Beadványozó szerint ez a választási jogokat 

sért, ugyanis – szerinte – családja, és ismeretsége tudja, hogy mely jelöltet kívánja 

polgármesterként támogatni. Véleménye szerint W. S. kihasználta őt, mint tolószékes 

embert, és abban kéri a TVB segítségét, hogy W. S. ne tudjon visszaélni kéziratával. 

Beadványozó fellebbezéséhez bizonyítékot nem csatolt. 

  

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: elmondja, hogy a kifogás nem megalapozott. 

A kifogás tárgyában a hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező választási bizottság a 

Karádi Helyi Választási Bizottság. A kifogást a TVB-hez nyújtotta be Beadványozó 

2019. szeptember 27-én pénteken este 18 óra 59 perckor. Tekintettel arra, hogy a TVB - 

aki a kifogás elbírálására nem rendelkezik ugyan hatáskörrel és illetékességgel - az 

ügyet legkésőbb a beérkezését követő napon, azaz 2019. szeptember 28-án 
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jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel nem tette át a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

Karádi Helyi Választási Bizottsághoz, így köteles eljárni az ügyben.   

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: Beadványozó kérelmét a TVB elé tárta. A 

TVB a kérelmet áttekintette. 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: javasolja a TVB-nek, hogy a kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül utasítsa el a bizottság. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXI. 

törvény (továbbiakban: Ve.)  215. §. c. pontja kimondja, hogy a kifogást érdemi 

vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az a Ve. 212. §. (1) d. pontja alapján  - nem 

tartalmazza a Beadványozó személyi azonosító számát. A F. J. által benyújtott kérelem 

nem tartalmazta F. J. személyi azonosító számát, így kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el 

kell utasítani.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 

 

67/2019.(IX.30.) számú határozata 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi általános választásán a Somogy megyei közgyűlés választása 

során alkalmazandó szavazólap-minta adattartalma tárgyában meghozza a következő  

 

h a t á r o z a t o t: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság F. J. 8676 Karád, …………………. 

sz. alatti lakos választópolgár kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.   

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság által hozott határozat ellen az 

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

fellebbezést nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Fellebbezést 

jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési 

jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani (Ve. 223. §. (3) bekezdés). A 

fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell 

előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 

megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a 

megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A fellebbezésnek 

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 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezést a választási 

iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés 

elbírálására jogosult választási bizottsághoz, ez esetben a Nemzeti Választási 

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

a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 

 

Indokolás 

 

I. 

A fellebbezés tartalma 

 

F. J. beadványozó 2019. szeptember 27-én 18 óra 59 perckor a Területi Választási 

Bizottsághoz kérelmet adott be. Azt sérelmezi, hogy W. S., Karád volt polgármestere 

adataival, általa írt kézírásával vissza fog élni. W. S. arra kérte Beadványozót, hogy 

tudakolja meg, hogy S. Cs. polgármester-jelölt és S. Sz. polgármester-jelölt között, 

milyen ellentét áll fenn. Ennek Beadványozó oly módon tett eleget, hogy leírta azt 

kéziratban, amit átadott 2019. szeptember 27-én 11 óra 30 perckor W. S-nak, melyre 

több tanúja van. Beadványozó szerint ez a választási jogokat sért, ugyanis – szerinte – 

családja, és ismeretsége tudja, hogy mely jelöltet kívánja polgármesterként támogatni. 

Véleménye szerint W. S. kihasználta őt, mint tolószékes embert, és abban kéri a TVB 

segítségét, hogy W. S. ne tudjon visszaélni kéziratával.  

Beadványozó fellebbezéséhez bizonyítékot nem csatolt.  

 

II. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság döntése, és jogi indokai 

 

A kifogás nem megalapozott. 

 

A kifogás tárgyában a hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező választási bizottság a 

Karádi Helyi Választási Bizottság. A kifogást a TVB-hez nyújtotta be Beadványozó 

2019. szeptember 27-én este 18 óra 59 perckor. Tekintettel arra, hogy a TVB – aki a 

kifogás elbírálására nem rendelkezik ugyan hatáskörrel és illetékességgel - az ügyet 

legkésőbb a beérkezését követő napon, azaz 2019. szeptember 28-án jegyzőkönyvbe 

foglalt döntéssel nem tette át a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Karádi Helyi 

Választási Bizottsághoz, így köteles eljárni az ügyben.   

 

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

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Ve.)  215. §. c. 

pontja kimondja, hogy a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az a Ve. 

212. §. (1) d. pontja alapján  - nem tartalmazza a Beadványozó személyi azonosító 

számát. A F. J. által benyújtott kérelem nem tartalmazta F. J. személyi azonosító 

számát, így kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.  

 

A TVB 2019. szeptember 30. napján határozatképes ülésén a Beadványozó által 

benyújtott kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

 

III. 

 

A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések 

 

 

A határozat a Ve. 46. §, 208 – 212. §, különösen a 212. § (1) bekezdés d. pontja, 213. § 

(1), (3), 214. §, 215. § c. pont, 221. § (1), 223. §.– 226. § rendelkezésein alapul. 
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Több napirend nem volt, a TVB elnöke megköszönte az ülésen történő részvételt és az 

ülést bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Prof. Dr. Tossenberger János s. k. 

 a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság  

 elnöke 

 


