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a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) 

2020. szeptember 21-i üléséről 
 

 

Készült: a TVB székhelyén 7400 Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatt, a Fsz 5-6. sz. 

jegyzői tárgyalóban 

Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

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

Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, azon 2 fő bizottsági tag megjelent. A 

2020. szeptember 21-én 14.30 órakor elektronikus úton kiküldött meghívóban szereplő 

napirendeket ajánlja a testületnek megtárgyalásra.  

 

Más javaslat nem volt, a bizottság elfogadta az elnök által javasolt napirendet és 2 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül - alakszerű határozat meghozatala nélkül, 

jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - meghozta az alábbi határozatot. 

 

2/2020.(IX.21.) TVB határozat 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a 2020. szeptember 21-i ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. Előterjesztés a Balatonszemesi HVB 13/2020.(IX.18.) sz. határozata ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János elnök 

             

2. Előterjesztés a Balatonszemesi HVB 14/2020.(IX.18.) sz. határozata ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János elnök 

 

 

1. Előterjesztés a Balatonszemesi HVB 13/2020.(IX.18.) sz. határozata ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

      Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János elnök 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: tájékoztatja a bizottságot, hogy H. T. 

független polgármester jelölt, Beadványozó 2020. szeptember 21-én fellebbezést, 

igazolási kérelmet és panaszt terjesztett elő a Somogy Megyei Területi Választási 

Bizottságnál (továbbiakban: TVB).  

Beadványozó előadta, hogy mellékletek nélkül vette kézhez a HVB 13/2020. (IX.18.) 

sz. határozatát 2020. szeptember 18-án 10.47 perckor. Álláspontja szerint a határozat 

tényállításait tekintve megalapozatlan, mert az abban foglalt megállapítások a 

nyilatkozata és meghallgatása nélkül és egyébként Balatonszemesen közhitelesen tudott 

tényeket tudomásul nem véve és nem a 2020.09.18-án 9 órakor megtartott HVB ülésen 

került érdemben meghozatalra. Állítása szerint tanúkkal és messenger üzenettel 

bizonyítani tudja, hogy a HVB elnöke 2020.08.17-én este a balatonszemesi Kikötő 

üzletsoron megjelent és feltehetően alkoholos állapotban a döntést előre több ember 

előtt a Halála teraszán kihirdette. 

Álláspontja szerint a HVB-nek az eljárás során a Ve. 223.§ (3) bekezdés b. pontjában 

foglalt mérlegelése nem volt jogszerű, mert valótlan állításokat a másik felet meg sem 
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hallgatva tényként fogadott el. Nem biztosított lehetőséget a mérlegelés helyes 

meghozatalában részére a HVB, pedig állítása szerint címét, telefonszámát tudták, 

értesíteni is kellett volna őt az ülésről. 

Állítása szerint a Balatonszemes.hu internetes oldal karbantartás miatt nem volt elérhető 

a saját maga által kért GDPR beavatkozás kérése miatt, amelyet szintén tanúkkal, 

hangfelvétellel és okirattal bizonyítani fog. 

Kijelenti Beadványozó fellebbezésében, hogy K. K-t nem követte az általa felvázolt 

időpontban, szerinte K. K. hazudik. A képek, amelyekre Beadványozó szerint egyedül 

hivatkozik a HVB határozata, menet közben készültek videón a fedélzeti kamerán és 

abból lettek kivágva, így ez is valótlan állítás. 

Beadványozó előadta, hogy az okiratok megtekintéséhez való jogát nem biztosította 

azóta sem a HVI munkatársa, a HVI vezetőjének kinevezését beadványában 

megkérdőjelezi. 

Álláspontja szerint a HVB nem törvényszék és nem bíróság, aki jogosult személyiségi 

jogsértés megállapítására. Előadta, hogy nem csalt a választás során és nem sértette meg 

a Ve. 2.§-t és más jogszabályi előírást sem. Előadta azt is, hogy részletes indokolással 

nem áll módjában élni, továbbá hivatkozik arra, hogy köztudomású, hogy K. K. 

számviteli jogsértéseket követett el. 

Fellebbezésében jelzi Beadványozó, hogy igazolási kérelmet is kíván benyújtani arra 

tekintettel, hogy a fellebbezés tényszerű indokolásához kötelezze a TVB a HVB-t, hogy 

az ülés jegyzőkönyvét és a kifogás másolatát számára a jogorvoslat gyakorlásához 

átadja. Kér továbbá határidő módosítást a fellebbezésre ahhoz képest, ahogy az 

iratbetekintési jogát gyakorolni tudta. 

Panasszal is él továbbá a HVB és a HVI intézkedései ellen, amelyek álláspontja szerint 

nem a választási esélyegyenlőség jegyében történtek, álláspontja szerint a HVI és a 

HVB sértették meg a Ve. 2.§-ában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást.  

Álláspontja szerint ő csakis valós és bizonyítható tényeket állított Facebookon, így a 

HVB határozata akadályozza a további kampánytevékenységét és a valós tények 

állításának lehetőségét kívánja N. Kné választási előnyére formázni. 

Beadványozó előadta azt is, hogy az Alaptörvényben foglalt jogait és a 

véleménynyilvánítás szabadságát akadályozza a HVB döntése. 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: elmondja, hogy a fellebbezést és mellékleteit 

a Balatonszemesi Helyi Választási Iroda 2020. szeptember 21-én 14.00 órakor 

továbbította elektronikus úton a TVB-nek. 

Elmondja, hogy megállapítható, hogy a fellebbezéshez Beadványozó 3 db mellékletet 

csatolt, 1.sz. egy értesítő e-mail, amelyet a Balatonszemesi Helyi Választási Iroda 

küldött Beadványozónak 2020.09.18-án és amelyben megküldte számára a 

13/2020.(IX.18.) sz. és a 14/2020.(IX.18.) sz. HVB határozatokat. A 2. sz. melléklet egy 

levelezés másolata, amelyből a levelező felek nem állapíthatóak meg. A 3. sz. melléklet 

Beadványozó által 2020.09.18-án a Balatonszemesi Helyi Választási Iroda HVB 

döntéseket megküldő elektronikus levelére történő válasz, amelyben jelzi, hogy 

fellebbezéssel kíván élni a HVB döntése ellen mivel álláspontja szerint döntéseik és 

eljárásuk törvénysértő. Leírja elektronikus levelében Beadványozó, hogy választási 

csalás alapos gyanúja miatt külön jogorvoslat iránti kérelmet nyújt be a HVB ellen. Kéri 

az ülésről készült jegyzőkönyv másolatát kiadni és az üggyel kapcsolatos valamennyi 

okirat másolat formájában történő másolat kiadását is kéri azonnal. Valamint ennek 

amennyiben költsége lenne az Itv. alapján annak összegéről halasztó hatályú végzés 

kiállítását kéri. Jelzi, hogy a másolatokért azonnal felkeresi a választási irodát.  

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök:  a Beadványozó fellebbezését és annak 

mellékleteit  a Bizottság elé tárja.  



 3 

 

A TVB áttekintette az bemutatott dokumentumokat, iratanyagot. 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: álláspontja szerint a kifogás nem 

megalapozott. a fellebbezés és annak mellékleteként csatolt bizonyítékok Beadványozó 

egyetlen állítását sem támasztják alá. 

Így nem támasztják alá azt, hogy: 

1. mellékletek nélkül vette kézhez a HVB 13/2020.(IX.18.) sz. határozatát 2020. 

szeptember 18-án 10.47 perckor.  

2. a határozat tényállításait tekintve megalapozatlan, mert az abban foglalt megál-

lapítások a nyilatkozata és meghallgatása nélkül és egyébként Balatonszemesen 

közhitelesen tudott tényeket tudomásul nem véve és nem a 2020.09.18-án 9 óra-

kor megtartott HVB ülésen került érdemben meghozatalra.  

3. tanúkkal és messenger üzenettel bizonyítani tudja, hogy  a HVB elnöke 

2020.08.17-én este a balatonszemesi Kikötő üzletsoron megjelent és feltehetően 

alkoholos állapotban a döntést előre több ember előtt a Halála teraszán kihirdette 

4. a HVB-nek az eljárás során a Ve. 223.§ (3) bekezdés b. pontjában foglalt mérle-

gelése nem volt jogszerű, mert valótlan állításokat a másik felet meg sem hall-

gatva tényként fogadott el, valamint, hogy nem biztosított lehetőséget a mérlege-

lés helyes meghozatalában részére a HVB, pedig állítása szerint címét, telefon-

számát tudták, értesíteni is kellett volna őt az ülésről, 

5. a Balatonszemes.hu internetes oldal karbantartás miatt nem volt elérhető Bead-

ványozó által kért GDPR beavatkozás kérése miatt, amelyet szintén tanúkkal, 

hangfelvétellel és okirattal bizonyítani fog, 

6. K. K-t nem követte az általa felvázolt időpontban, szerinte K. K. hazudik, illet-

ve, hogy a képek, amelyekre Beadványozó szerint egyedül hivatkozik a HVB 

határozata, menet közben készültek videón a fedélzeti kamerán és abból lettek 

kivágva, így ez is valótlan állítás, 

7. az okiratok megtekintéséhez való jogát nem biztosította azóta sem a HVI mun-

katársa,  

8. nem csalt a választás során és nem sértette meg a Ve. 2.§-t és más jogszabályi 

előírást sem, 

9. hogy állítása szerint K. K. számviteli jogsértéseket követett el, 

10. Beadványozó csakis valós és bizonyítható tényeket állított Facebookon. 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: javasolja a TVB-nek, hogy hagyja jóvá a 

HVB 13/2020. (IX.18.) sz. határozatát és a fellebbezést utasítsa el. Elmondja továbbá, 

hogy a TVB-nek a Ve. szerint nincs hatásköre igazolási kérelem benyújtását, a 

fellebbezés benyújtására határidő módosítást engedélyezni. Elmondja, hogy a HVB a 

benyújtott kifogás alapján határozatában helyesen döntött a választási eljárás 

alapelveinek megsértése, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének 

megsértése mellett.  

 

Hozzászólás: 

 

Dr. Vörös Tamás TVB elnökhelyettes: az iratok áttanulmányozása után egyetért az 

elnök javaslatával. A választási kampányban a jelölteknek kötelessége a választás 

tisztaságának elvét szem előtt tartani, ezt vette figyelembe a HVB döntése 

meghozatalakor, a TVB ugyanezt az elvet követi, hiszen a Ve. alapján kőbe vésett 

választási alapelvről van szó. 



 4 

A Beadványozó érdemben nem tudott olyan bizonyítékot csatolni a fellebbezéséhez, 

amelyek alapján igaza bebizonyosodhatna, így támogatja a fellebbezés elutasítását és a 

HVB döntés jóváhagyását. 

Kérdés nem volt, a bizottság 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 

3/2020.(IX.21.) számú határozata 
 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) H. T. (személyi 

azonosító szám: ………………….) …………………………… sz. alatti lakos 

választópolgár (továbbiakban: Beadványozó) által a Balatonszemesi Helyi Választási 

Bizottság (továbbiakban: HVB) 13/2020.(IX.18.) sz. határozata ellen benyújtott 

fellebbezése tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A  Somogy  Megyei  Területi Választási  Bizottság H. T. (személyi  azonosító  szám: 

…………………)  ………………………... sz. alatti lakos választópolgár 

fellebbezését elutasítja, ez által a Balatonszemesi Helyi Választási Bizottság 

13/2020.(IX.18.) sz. időközi polgármester választáshoz kapcsolódó kampányban 

való jogszerűtlen, erkölcstelen módon való eljárás elleni tárgyban hozott 

határozatát helyben hagyja.  
 

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 Kúriához. 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 (a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, 

továbbiakban: Ve.) 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 
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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. 

 

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

a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 

 

Indokolás 

 

I. 

A fellebbezés tartalma 

 

Beadványozó 2020. szeptember 21-én fellebbezés, igazolási kérelmet és panaszt 

terjesztett elő a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnál (továbbiakban: TVB).  

Beadványozó előadta, hogy mellékletek nélkül vette kézhez a HVB 13/2020. (IX.18.) 

sz. határozatát 2020. szeptember 18-án 10.47 perckor. Álláspontja szerint a határozat 

tényállításait tekintve megalapozatlan, mert az abban foglalt megállapítások a 

nyilatkozata és meghallgatása nélkül és egyébként Balatonszemesen közhitelesen tudott 

tényeket tudomásul nem véve és nem a 2020.09.18-án 9 órakor megtartott HVB ülésen 

került érdemben meghozatalra. Állítása szerint tanúkkal és messenger üzenettel 

bizonyítani tudja, hogy a HVB elnöke 2020.08.17-én este a balatonszemesi Kikötő 

üzletsoron megjelent és feltehetően alkoholos állapotban a döntést előre több ember 

előtt a Halála teraszán kihirdette. 

Álláspontja szerint a HVB-nek az eljárás során a Ve. 223.§ (3) bekezdés b. pontjában 

foglalt mérlegelése nem volt jogszerű, mert valótlan állításokat a másik felet meg sem 

hallgatva tényként fogadott el. Nem biztosított lehetőséget a mérlegelés helyes 

meghozatalában részére a HVB, pedig állítása szerint címét, telefonszámát tudták, 

értesíteni is kellett volna őt az ülésről. 

Állítása szerint a Balatonszemes.hu internetes oldal karbantartás miatt nem volt elérhető 

pontosan saját maga által kért GDPR beavatkozás kérése miatt, amelyet szintén 

tanúkkal, hangfelvétellel és okirattal bizonyítani fog. 

Kijelenti Beadványozó fellebbezésében, hogy K. K-t nem követte az általa felvázolt 

időpontban, szerinte K. K. hazudik. A képek, amelyekre Beadványozó szerint egyedül 

hivatkozik a HVB határozata, menet közben készültek videón a fedélzeti kamerán és 

abból lettek kivágva, így ez is valótlan állítás. 

Beadványozó előadta, hogy az okiratok megtekintéséhez való jogát nem biztosította 

azóta sem a HVI munkatársa, a HVI vezetőjének kinevezését beadványában 

megkérdőjelezi. 

Álláspontja szerint a HVB nem törvényszék és nem bíróság, aki jogosult személyiségi 

jogsértés megállapítására. Előadta, hogy nem csalt a választás során és nem sértette meg 

a Ve. 2.§-t és más jogszabályi előírást sem. Előadta azt is, hogy részletes indokolással 

nem áll módjában élni, továbbá hivatkozik arra, hogy köztudomású, hogy K. K. 

számviteli jogsértéseket követett el. 

Fellebbezésében jelzi Beadványozó, hogy igazolási kérelmet is kíván benyújtani arra 

tekintettel, hogy a fellebbezés tényszerű indokolásához kötelezze a TVB a HVB-t, hogy 

az ülés jegyzőkönyvét és a kifogás másolatát számára a jogorvoslat gyakorlásához 

átadja. Kér továbbá határidő módosítást ahhoz képest, ahogy az iratbetekintési jogát 

gyakorolni tudta. 

Panasszal is él továbbá a HVB és a HVI intézkedései ellen, amelyek álláspontja szerint 

nem a választási esélyegyenlőség jegyében történtek, álláspontja szerint a HVI és a 

HVB sértették meg a Ve. 2.§-ában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást.  
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Álláspontja szerint ő csakis valós és bizonyítható tényeket állított Facebookon, így a 

HVB határozata akadályozza a további kampánytevékenységét és a valós tények 

állításának lehetőségét kívánja N. Kné választási előnyére formázni. 

Beadványozó előadta azt is, hogy az Alaptörvényben foglalt jogait és a 

véleménynyilvánítás szabadságát akadályozza a HVB döntése. 

 

II. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság döntése, és jogi indokai 

 

A fellebbezést és mellékleteit a Balatonszemesi Helyi Választási Iroda 2020. 

szeptember 20-án 14.00 órakor továbbította elektronikus úton a Somogy Megyei 

Területi Választási Bizottságnak. 

 

A TVB a beadványt, a sérelmezett határozatot, az azt megelőző eljárást, valamint az ügy 

iratait, előzményiratait áttekintette. Megállapította, hogy a fellebbezéshez Beadványozó 

3 db mellékletet csatolt, 1.sz. egy értesítő e-mail, amelyet a Balatonszemesi Helyi 

Választási Iroda küldött Beadványozónak 2020.09.18-án és amelyben megküldte 

számára a 13/2020.(IX.18.) sz. és a 14/2020.(IX.18.) sz. HVB határozatokat. A 2. sz. 

melléklet egy levelezés másolata, amelyből a levelező felek nem állapíthatóak meg. A 

3. sz. melléklet Beadványozó által 2020.09.18-án a Balatonszemesi Helyi Választási 

Iroda HVB döntéseket megküldő elektronikus levelére történő válasz, amelyben jelzi, 

hogy fellebbezéssel kíván élni a HVB döntése ellen mivel álláspontja szerint döntéseik 

és eljárásuk törvénysértő. Leírja elektronikus levelében Beadványozó, hogy választási 

csalás alapos gyanúja miatt külön jogorvoslat iránti kérelmet nyújt be a HVB ellen. Kéri 

az ülésről készült jegyzőkönyv másolatát kiadni és az üggyel kapcsolatos valamennyi 

okirat másolat formájában történő másolat kiadását is kéri azonnal. Valamint ennek 

amennyiben költsége lenne az Itv. alapján annak összegéről halasztó hatályú végzés 

kiállítását kéri. Jelzi, hogy a másolatokért azonnal felkeresi a választási irodát. 

 

A fellebbezés nem megalapozott. 

 

A TVB a rendelkezésére bocsájtott iratok alapján döntött. Megállapította, hogy a 

fellebbezés és annak mellékleteként csatolt bizonyítékok Beadványozó egyetlen 

állítását sem támasztják alá. 

Így nem támasztják alá azt, hogy: 

1. mellékletek nélkül vette kézhez a HVB 13/2020.(IX.18.) sz. határozatát 2020. 

szeptember 18-án 10.47 perckor.  

2. a határozat tényállításait tekintve megalapozatlan, mert az abban foglalt megál-

lapítások a nyilatkozata és meghallgatása nélkül és egyébként Balatonszemesen 

közhitelesen tudott tényeket tudomásul nem véve és nem a 2020.09.18-án 9 óra-

kor megtartott HVB ülésen került érdemben meghozatalra.  

3. tanúkkal és messenger üzenettel bizonyítani tudja, hogy  a HVB elnöke 

2020.08.17-én este a balatonszemesi Kikötő üzletsoron megjelent és feltehetően 

alkoholos állapotban a döntést előre több ember előtt a Halála teraszán kihirdette 

4. a HVB-nek az eljárás során a Ve. 223.§ (3) bekezdés b. pontjában foglalt mérle-

gelése nem volt jogszerű, mert valótlan állításokat a másik felet meg sem hall-

gatva tényként fogadott el, valamint, hogy nem biztosított lehetőséget a mérlege-

lés helyes meghozatalában részére a HVB, pedig állítása szerint címét, telefon-

számát tudták, értesíteni is kellett volna őt az ülésről, 
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5. a Balatonszemes.hu internetes oldal karbantartás miatt nem volt elérhető Bead-

ványozó által kért GDPR beavatkozás kérése miatt, amelyet szintén tanúkkal, 

hangfelvétellel és okirattal bizonyítani fog, 

6. K. K-t nem követte az általa felvázolt időpontban, szerinte K. K. hazudik, illet-

ve, hogy a képek, amelyekre Beadványozó szerint egyedül hivatkozik a HVB 

határozata, menet közben készültek videón a fedélzeti kamerán és abból lettek 

kivágva, így ez is valótlan állítás, 

7. az okiratok megtekintéséhez való jogát nem biztosította azóta sem a HVI mun-

katársa,  

8. nem csalt a választás során és nem sértette meg a Ve. 2.§-t és más jogszabályi 

előírást sem, 

9. hogy állítása szerint K. K. számviteli jogsértéseket követett el, 

10. Beadványozó csakis valós és bizonyítható tényeket állított Facebookon. 

 

A TVB-nek a Ve. szerint nincs hatásköre igazolási kérelem benyújtását, a fellebbezés 

benyújtására határidő módosítást engedélyezni. 

 

A TVB megállapította, hogy a HVB a benyújtott kifogás alapján határozatában helyesen 

döntött a választási eljárás alapelveinek megsértése, a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás elvének megsértése mellett. 

 

Ennek okán a fellebbezés nem megalapozott, így a TVB 2020. szeptember 21-i 

határozatképes ülésén a Balatonszemesi Helyi Választási Bizottság 13/2020.(IX.21.) 

sz., időközi polgármester választáshoz kapcsolódó kampányban való jogszerűtlen, 

erkölcstelen módon való eljárás elleni tárgyban meghozott határozatát helyben 

hagyja. 

III. 

 

A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések 

 

A határozat a Ve. 46. §, 139. § (1) 140. §, 141. §, 221. § (1), 222. § (1)-(2), 223. § (1), 

(3), 224. § (1) – (5), 225. §, 227. §, 228. § (1), 229. §, 231. § (1) c. és d. pont, 232. §, 

valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontján 

rendelkezésein alapul.  

 

2. Előterjesztés a Balatonszemesi HVB 14/2020.(IX.18.) sz. határozata ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János elnök 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: tájékoztatja a bizottságot, hogy H. T. 

független polgármester jelölt, Beadványozó 2020. szeptember 21-én fellebbezést, 

igazolási kérelmet és panaszt terjesztett elő a Somogy Megyei Területi Választási 

Bizottságnál (továbbiakban: TVB).  

Elmondja a TVB elnöke, hogy Beadványozó előadta, hogy mellékletek nélkül vette 

kézhez a HVB 14/2020. (IX.18.) sz. határozatát 2020. szeptember 18-án 10.47 perckor. 

Álláspontja szerint a HVB a 14/2020.(IX.18.) sz. határozatot megalapozó kifogást 

helytelenül fogadta be, azt helytelenül értékelte, mert az N. Kné alpolgármester, 

polgármester-jelölt és a Balatonszemesi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintetében 

nem az érdekelttől/jogosulttól származik, és feltehetően mások nevében történő 

megnyilatkozásra R. T. magánszemélyként  nem rendelkezett. 

Álláspontja szerint a HVB határozat nem sorolja fel a valótlan állításokat, amelyeket a 

kifogással előterjesztett és ami őt, mint jogosultat érintené, így tényszerűen nem lehet 
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belőle megtudni, hogy milyen „valótlanságokat” mérlegelt és állapított meg a másik fél 

meghallgatása nélkül a HVB. 

A fellebbezéssel megtámadott határozat tényállításait tekintve egyébiránt is 

megalapozatlan, mivel az abban foglalt megállapítások a nyilatkozata és meghallgatása 

nélkül, és Balatonszemesen közhitelesen tudott tényeket tudomásul nem véve, és nem a 

2020.09.18-án 9 órakor megtartott HVB ülésen került érdemben meghozatalra. Állítása 

szerint tanúkkal és messenger üzenettel bizonyítani tudja, hogy a HVB elnöke 

2020.08.17-én este a Balatonszemes, Kikötő u.-i üzletsoron megjelent, és feltehetően 

alkoholos állapotban a döntést előre, több ember előtt a Halálom teraszán „kihirdette”. 

Álláspontja szerint a HVB-nek az eljárás során a Ve. 223.§ (3) bekezdés b. pontjában 

foglalt mérlegelése nem volt jogszerű, mert valótlan állításokat a másik felet meg sem 

hallgatva tényként fogadott el. Nem biztosított lehetőséget a mérlegelés helyes 

meghozatalában részére a HVB, pedig állítása szerint címét, telefonszámát tudták, 

értesíteni is kellett volna őt az ülésről. 

Sérelmezi, hogy a HVB a hivatkozott „Facebook bejegyzéseket” nem tette számára 

megismerhetővé. Állítja, hogy a határozat szerint R. T. magára /magánszemélyként 

saját személyére/ semmiféle olyan bejegyzést nem kifogásolt. 

Állítása szerint a Balatonszemes.hu internetes oldal karbantartás miatt nem volt elérhető 

pontosan saját maga által kért GDPR beavatkozás kérése miatt, amelyet szintén 

tanúkkal, hangfelvétellel és okirattal bizonyítani fog. 

Beadványozó egyébiránt kijelenti, R. T. állításait, amelyeket az eljárás jogsértő módja 

és a határozat alapját képező „kifogás” nem megfelelő közlése miatt pontosan nem 

ismer, így teljesség igényével jelenleg részletesebben megcáfolni nem tudja.  

Beadványozó előadta, hogy az okiratok megtekintéséhez való jogát nem biztosította 

azóta sem a HVI munkatársa, a HVI vezetőjének kinevezését beadványában 

megkérdőjelezi. 

Álláspontja szerint a HVB nem törvényszék és nem bíróság, aki jogosult személyiségi 

jogsértés megállapítására. Előadta, hogy nem csalt a választás során és nem sértette meg 

a Ve. 2.§-t és más jogszabályi előírást sem. 

Előadta azt is, hogy részletes indokolással nem áll módjában élni. 

Előadta, hogy R. T. a Facebook-on található bejegyzései mind valósak, és tanúkkal 

bizonyíthatók, amelyek ellen, ha nem kíván elfogadni, és sértőnek tart, lehetősége van 

külön – nem ide vonatkozó – jogorvoslattal élni. Amelyeken nincs nevén nevezve a 

személy, akiről szól, nem tisztje eldönteni, hogy miért veszi magára? Talán azért, mert 

igaz, de akkor rosszhiszeműen terjesztette elő kifogását. 

Elmondja, hogy köztudomású, amelyet a HVB és a HVI vezetőségének tudnia kellett 

közhiteles levelezésből és a képviselők által, hogy az általa megemlített személyek 

számviteli jogsértéseket követtek el, amelyekről 2020.09.03-a óta tudomása van a 

döntéshozóknak is. (Hiv. a Nemzeti Kézilabda Szövetség SFT 2142-8 és SFT 2142-9 

számú 2020.09.03-án kelt és már kézbesített felszólítása alapján.) Az általa említett 

tények a „Szemesért” Kft-nél történekről köztudomásúak. 

 

Álláspontja szerint az is köztudomású a kifogást benyújtók által, hogy az előzően 7 

esetben történő felszólító levél is átvételre került a Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23. 

számú épületben, amely az Önkormányzat és a HVI/HVB székhelye, így K. K. és R. T. 

is rosszhiszemű joggyakorlatot folytatva adták be kifogásukat. 

Beadványozó előadta, hogy a többi határozatban említett személy és testület 

tekintetében R. T. más nem jogosult kifogást előterjeszteni a hivatkozott jogszabály 

alapján sem. 

Fellebbezésében jelzi Beadványozó, hogy igazolási kérelmet is kíván benyújtani arra 

tekintettel, hogy a fellebbezés tényszerű indokolásához kötelezze a TVB a HVB-t, hogy 

az ülés jegyzőkönyvét és a kifogás másolatát számára a jogorvoslat gyakorlásához 
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átadja. Kér továbbá határidő módosítást ahhoz képest, ahogy az iratbetekintési jogát 

gyakorolni tudta. 

Panasszal is él továbbá a HVB és a HVI intézkedései ellen, amelyek álláspontja szerint 

nem a választási esélyegyenlőség jegyében történtek, álláspontja szerint a HVI és a 

HVB sértették meg a Ve. 2.§-ában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást.  

Álláspontja szerint ő csakis valós és bizonyítható tényeket állított Facebookon, így a 

HVB határozata akadályozza a további kampánytevékenységét és a valós tények 

állításának lehetőségét kívánja N. Kné választási előnyére formázni. 

Beadványozó előadta azt is, hogy az Alaptörvényben foglalt jogait és a 

véleménynyilvánítás szabadságát akadályozza a HVB döntése. 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: elmondja, hogy a fellebbezést és mellékleteit 

a Balatonszemesi Helyi Választási Iroda 2020. szeptember 21-én 14.00 órakor 

továbbította elektronikus úton a TVB-nek. 

Elmondja, hogy megállapítható, hogy a fellebbezéshez Beadványozó 3 db mellékletet 

csatolt, 1.sz. egy értesítő e-mail, amelyet a Balatonszemesi Helyi Választási Iroda 

küldött Beadványozónak 2020.09.18-án és amelyben megküldte számára a 

13/2020.(IX.18.) sz. és a 14/2020.(IX.18.) sz. HVB határozatokat. A 2. sz. melléklet egy 

levelezés másolata, amelyből a levelező felek nem állapíthatóak meg. A 3. sz. melléklet 

Beadványozó által 2020.09.18-án a Balatonszemesi Helyi Választási Iroda HVB 

döntéseket megküldő elektronikus levelére történő válasz, amelyben jelzi, hogy 

fellebbezéssel kíván élni a HVB döntése ellen mivel álláspontja szerint döntéseik és 

eljárásuk törvénysértő. Leírja elektronikus levelében Beadványozó, hogy választási 

csalás alapos gyanúja miatt külön jogorvoslat iránti kérelmet nyújt be a HVB ellen. Kéri 

az ülésről készült jegyzőkönyv másolatát kiadni és az üggyel kapcsolatos valamennyi 

okirat másolat formájában történő másolat kiadását is kéri azonnal. Valamint ennek 

amennyiben költsége lenne az Itv. alapján annak összegéről halasztó hatályú végzés 

kiállítását kéri. Jelzi, hogy a másolatokért azonnal felkeresi a választási irodát.  

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök:  a Beadványozó fellebbezését és annak 

mellékleteit  a Bizottság elé tárja.  

 

A TVB áttekintette az bemutatott dokumentumokat, iratanyagot. 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: álláspontja szerint a kifogás nem 

megalapozott. a fellebbezés és annak mellékleteként csatolt bizonyítékok Beadványozó 

egyetlen állítását sem támasztják alá. 

Így nem támasztják alá azt, hogy: 

1. mellékletek nélkül vette kézhez a HVB13/2020. (IX.18.) sz. határozatát 2020. 

szeptember 18-án 10.47 perckor.  

2. a HVB a 14/2020. (IX.18.) sz. határozatot megalapozó kifogást helytelenül fo-

gadta be, azt helytelenül értékelte, mert az N. Kné alpolgármester, polgármester-

jelölt és a Balatonszemesi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintetében nem 

az érdekelttől/jogosulttól származik, és feltehetően mások nevében történő meg-

nyilatkozásra R. T. más magánszemélyként  nem rendelkezett. 

3. a határozat tényállításait tekintve megalapozatlan, mert az abban foglalt megál-

lapítások a nyilatkozata és meghallgatása nélkül és egyébként Balatonszemesen 

közhitelesen tudott tényeket tudomásul nem véve és nem a 2020.09.18-án 9 óra-

kor megtartott HVB ülésen került érdemben meghozatalra.  

4. tanúkkal és messenger üzenettel bizonyítani tudja, hogy a HVB elnöke 

2020.08.17-én este a balatonszemesi Kikötő üzletsoron megjelent és feltehetően 

alkoholos állapotban a döntést előre több ember előtt a Halála teraszán kihirdette 
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5. a HVB-nek az eljárás során a Ve. 223.§ (3) bekezdés b. pontjában foglalt mérle-

gelése nem volt jogszerű, mert valótlan állításokat a másik felet meg sem hall-

gatva tényként fogadott el, valamint, hogy nem biztosított lehetőséget a mérlege-

lés helyes meghozatalában részére a HVB, pedig állítása szerint címét, telefon-

számát tudták, értesíteni is kellett volna őt az ülésről, 

6. a Balatonszemes.hu internetes oldal karbantartás miatt nem volt elérhető Bead-

ványozó által kért GDPR beavatkozás kérése miatt, amelyet szintén tanúkkal, 

hangfelvétellel és okirattal bizonyítani fog, 

7. az okiratok megtekintéséhez való jogát nem biztosította azóta sem a HVI mun-

katársa,  

8. R. T. a Facebook-on található bejegyzései mind valósak, és tanúkkal bizonyítha-

tók, tanúvallomásokat bizonyítékként nem csatolt, 

9. az általa megemlített személyek számviteli jogsértéseket követtek volna el, 

10. Beadványozó csakis valós és bizonyítható tényeket állított Facebookon. 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: javasolja a TVB-nek, hogy hagyja jóvá a 

HVB 13/2020. (IX.18.) sz. határozatát és a fellebbezést utasítsa el. Elmondja továbbá, 

hogy a TVB-nek a Ve. szerint nincs hatásköre igazolási kérelem benyújtását, a 

fellebbezés benyújtására határidő módosítást engedélyezni. Elmondja, hogy a HVB a 

benyújtott kifogás alapján határozatában helyesen döntött a választási eljárás 

alapelveinek megsértése, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének 

megsértése mellett.  

 

Hozzászólás: 

 

Dr. Vörös Tamás TVB elnökhelyettes: az iratok áttanulmányozása után egyetért az 

elnök javaslatával. Előző napirendnél tett hozzászólását tudná megismételni jelenleg is. 

 

Kérdés nem volt, a bizottság 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 

4/2020.(IX.21.) számú határozata 
 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) H. T. (személyi 

azonosító szám: …………………) ………………………... sz. alatti lakos 

választópolgár (továbbiakban: Beadványozó) által a Balatonszemesi Helyi Választási 

Bizottság (továbbiakban: HVB) 14/2020.(IX.18.) sz. határozata ellen benyújtott 

fellebbezése tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A  Somogy  Megyei  Területi Választási  Bizottság H. T. (személyi  azonosító  szám: 

………………..) ……………………... sz. alatti lakos választópolgár fellebbezését 

elutasítja, ez által a Balatonszemesi Helyi Választási Bizottság 14/2020.(IX.18.) sz. 

időközi polgármester választáshoz kapcsolódó kampányban való jogszerűtlen, 

erkölcstelen módon való eljárás elleni tárgyban hozott határozatát helyben hagyja.  
 

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 Kúriához. A bírósági 

felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával 
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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 (a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, 

továbbiakban: Ve.) 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. 

 

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

a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 

 

Indokolás 

 

I. 

A fellebbezés tartalma 

 

Beadványozó 2020. szeptember 21-én fellebbezést, igazolási kérelmet és panaszt 

terjesztett elő a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnál (továbbiakban: TVB).  

Beadványozó előadta, hogy mellékletek nélkül vette kézhez a HVB13/2020. (IX.18.) sz. 

határozatát 2020. szeptember 18-án 10.47 perckor. 

Álláspontja szerint a HVB a 14/2020.(IX.18.) sz. határozatot megalapozó kifogást 

helytelenül fogadta be, azt helytelenül értékelte, mert az N. Kné alpolgármester, 

polgármester-jelölt és a Balatonszemesi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintetében 

nem az érdekelttől/jogosulttól származik, és feltehetően mások nevében történő 

megnyilatkozásra R. T. magánszemélyként  nem rendelkezett. 

Álláspontja szerint a HVB határozat nem sorolja fel a valótlan állításokat, amelyeket a 

kifogással előterjesztett és ami őt, mint jogosultat érintené, így tényszerűen nem lehet 

belőle megtudni, hogy milyen „valótlanságokat” mérlegelt és állapított meg a másik fél 

meghallgatása nélkül a HVB. 

A fellebbezéssel megtámadott határozat tényállításait tekintve egyébiránt is 

megalapozatlan, mivel az abban foglalt megállapítások a nyilatkozata és meghallgatása 
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nélkül, és Balatonszemesen közhitelesen tudott tényeket tudomásul nem véve, és nem a 

2020.09.18-án 9 órakor megtartott HVB ülésen került érdemben meghozatalra. Állítása 

szerint tanúkkal és messenger üzenettel bizonyítani tudja, hogy a HVB elnöke 

2020.08.17-én este a Balatonszemes, Kikötő u.-i üzletsoron megjelent, és feltehetően 

alkoholos állapotban a döntést előre, több ember előtt a Halálom teraszán „kihirdette”. 

Álláspontja szerint a HVB-nek az eljárás során a Ve. 223.§ (3) bekezdés b. pontjában 

foglalt mérlegelése nem volt jogszerű, mert valótlan állításokat a másik felet meg sem 

hallgatva tényként fogadott el. Nem biztosított lehetőséget a mérlegelés helyes 

meghozatalában részére a HVB, pedig állítása szerint címét, telefonszámát tudták, 

értesíteni is kellett volna őt az ülésről. 

Sérelmezi, hogy a HVB a hivatkozott „Facebook bejegyzéseket” nem tette számára 

megismerhetővé. Állítja, hogy a határozat szerint R. T. magára /magánszemélyként 

saját személyére/ semmiféle olyan bejegyzést nem kifogásolt. 

Állítása szerint a Balatonszemes.hu internetes oldal karbantartás miatt nem volt elérhető 

pontosan saját maga által kért GDPR beavatkozás kérése miatt, amelyet szintén 

tanúkkal, hangfelvétellel és okirattal bizonyítani fog. 

Beadványozó egyébiránt kijelenti, R. T. állításait, amelyeket az eljárás jogsértő módja 

és a határozat alapját képező „kifogás” nem megfelelő közlése miatt pontosan nem 

ismer, így teljesség igényével jelenleg részletesebben megcáfolni nem tudja.  

Beadványozó előadta, hogy az okiratok megtekintéséhez való jogát nem biztosította 

azóta sem a HVI munkatársa, a HVI vezetőjének kinevezését beadványában 

megkérdőjelezi. 

Álláspontja szerint a HVB nem törvényszék és nem bíróság, aki jogosult személyiségi 

jogsértés megállapítására. Előadta, hogy nem csalt a választás során és nem sértette meg 

a Ve. 2.§-t és más jogszabályi előírást sem. 

Előadta azt is, hogy részletes indokolással nem áll módjában élni. 

Előadta, hogy R. T. a Facebook-on található bejegyzései mind valósak, és tanúkkal 

bizonyíthatók, amelyek ellen, ha nem kíván elfogadni, és sértőnek tart, lehetősége van 

külön – nem ide vonatkozó – jogorvoslattal élni. Amelyeken nincs nevén nevezve a 

személy, akiről szól, nem tisztje eldönteni, hogy miért veszi magára? Talán azért, mert 

igaz, de akkor rosszhiszeműen terjesztette elő kifogását. 

Elmondja, hogy köztudomású, amelyet a HVB és a HVI vezetőségének tudnia kellett 

közhiteles levelezésből és a képviselők által, hogy az általa megemlített személyek 

számviteli jogsértéseket követtek el, amelyekről 2020.09.03-a óta tudomása van a 

döntéshozóknak is. (Hiv. a Nemzeti Kézilabda Szövetség SFT 2142-8 és SFT 2142-9 

számú 2020.09.03-án kelt és már kézbesített felszólítása alapján.) Az általa említett 

tények a „Szemesért” Kft-nél történekről köztudomásúak. 

 

Álláspontja szerint az is köztudomású a kifogást benyújtók által, hogy az előzően 7 

esetben történő felszólító levél is átvételre került a Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23. 

számú épületben, amely az Önkormányzat és a HVI/HVB székhelye, így K. K. és R. T. 

is rosszhiszemű joggyakorlatot folytatva adták be kifogásukat. 

Beadványozó előadta, hogy a többi határozatban említett személy és testület 

tekintetében R. T. más nem jogosult kifogást előterjeszteni a hivatkozott jogszabály 

alapján sem. 

Fellebbezésében jelzi Beadványozó, hogy igazolási kérelmet is kíván benyújtani arra 

tekintettel, hogy a fellebbezés tényszerű indokolásához kötelezze a TVB a HVB-t, hogy 

az ülés jegyzőkönyvét és a kifogás másolatát számára a jogorvoslat gyakorlásához 

átadja. Kér továbbá határidő módosítást ahhoz képest, ahogy az iratbetekintési jogát 

gyakorolni tudta. 
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Panasszal is él továbbá a HVB és a HVI intézkedései ellen, amelyek álláspontja szerint 

nem a választási esélyegyenlőség jegyében történtek, álláspontja szerint a HVI és a 

HVB sértették meg a Ve. 2.§-ában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást.  

Álláspontja szerint ő csakis valós és bizonyítható tényeket állított Facebookon, így a 

HVB határozata akadályozza a további kampánytevékenységét és a valós tények 

állításának lehetőségét kívánja N. Kné választási előnyére formázni. 

Beadványozó előadta azt is, hogy az Alaptörvényben foglalt jogait és a 

véleménynyilvánítás szabadságát akadályozza a HVB döntése. 

 

II. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság döntése, és jogi indokai 

 

A fellebbezést és mellékleteit a Balatonszemesi Helyi Választási Iroda 2020. 

szeptember 20-án 14.00 órakor továbbította elektronikus úton a Somogy Megyei 

Területi Választási Bizottságnak. 

 

A TVB a beadványt, a sérelmezett határozatot, az azt megelőző eljárást, valamint az ügy 

iratait, előzményiratait áttekintette. Megállapította, hogy a fellebbezéshez Beadványozó 

3 db mellékletet csatolt, 1.sz. egy értesítő e-mail, amelyet a Balatonszemesi Helyi 

Választási Iroda küldött Beadványozónak 2020.09.18-án és amelyben megküldte 

számára a 13/2020.(IX.18.) sz. és a 14/2020.(IX.18.) sz. HVB határozatokat. A 2. sz. 

melléklet egy levelezés másolata, amelyből a levelező felek nem állapíthatóak meg. A 

3. sz. melléklet Beadványozó által 2020.09.18-án a Balatonszemesi Helyi Választási 

Iroda HVB döntéseket megküldő elektronikus levelére történő válasz, amelyben jelzi, 

hogy fellebbezéssel kíván élni a HVB döntése ellen mivel álláspontja szerint döntéseik 

és eljárásuk törvénysértő. Leírja elektronikus levelében Beadványozó, hogy választási 

csalás alapos gyanúja miatt külön jogorvoslat iránti kérelmet nyújt be a HVB ellen. Kéri 

az ülésről készült jegyzőkönyv másolatát kiadni és az üggyel kapcsolatos valamennyi 

okirat másolat formájában történő másolat kiadását is kéri azonnal. Valamint ennek 

amennyiben költsége lenne az Itv. alapján annak összegéről halasztó hatályú végzés 

kiállítását kéri. Jelzi, hogy a másolatokért azonnal felkeresi a választási irodát. 

 

A fellebbezés nem megalapozott. 

 

A TVB a rendelkezésére bocsájtott iratok alapján döntött. Megállapította, hogy a 

fellebbezés és annak mellékleteként csatolt bizonyítékok Beadványozó egyetlen 

állítását sem támasztják alá. 

Így nem támasztják alá azt, hogy: 

1. mellékletek nélkül vette kézhez a HVB13/2020. (IX.18.) sz. határozatát 2020. 

szeptember 18-án 10.47 perckor.  

2. a HVB a 14/2020. (IX.18.) sz. határozatot megalapozó kifogást helytelenül fo-

gadta be, azt helytelenül értékelte, mert az N. Kné alpolgármester, polgármester-

jelölt és a Balatonszemesi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintetében nem 

az érdekelttől/jogosulttól származik, és feltehetően mások nevében történő meg-

nyilatkozásra R. T. más magánszemélyként  nem rendelkezett. 

3. a határozat tényállításait tekintve megalapozatlan, mert az abban foglalt megál-

lapítások a nyilatkozata és meghallgatása nélkül és egyébként Balatonszemesen 

közhitelesen tudott tényeket tudomásul nem véve és nem a 2020.09.18-án 9 óra-

kor megtartott HVB ülésen került érdemben meghozatalra.  
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4. tanúkkal és messenger üzenettel bizonyítani tudja, hogy  a HVB elnöke 

2020.08.17-én este a balatonszemesi Kikötő üzletsoron megjelent és feltehetően 

alkoholos állapotban a döntést előre több ember előtt a Halála teraszán kihirdette 

5. a HVB-nek az eljárás során a Ve. 223.§ (3) bekezdés b. pontjában foglalt mérle-

gelése nem volt jogszerű, mert valótlan állításokat a másik felet meg sem hall-

gatva tényként fogadott el, valamint, hogy nem biztosított lehetőséget a mérlege-

lés helyes meghozatalában részére a HVB, pedig állítása szerint címét, telefon-

számát tudták, értesíteni is kellett volna őt az ülésről, 

6. a Balatonszemes.hu internetes oldal karbantartás miatt nem volt elérhető Bead-

ványozó által kért GDPR beavatkozás kérése miatt, amelyet szintén tanúkkal, 

hangfelvétellel és okirattal bizonyítani fog, 

7. az okiratok megtekintéséhez való jogát nem biztosította azóta sem a HVI mun-

katársa,  

8. R. T. a Facebook-on található bejegyzései mind valósak, és tanúkkal bizonyítha-

tók, tanúvallomásokat bizonyítékként nem csatolt, 

9. az általa megemlített személyek számviteli jogsértéseket követtek volna el, 

10. Beadványozó csakis valós és bizonyítható tényeket állított Facebookon. 

 

A TVB-nek a Ve. szerint nincs hatásköre igazolási kérelem benyújtását, a fellebbezés 

benyújtására határidő módosítást engedélyezni. 

 

A TVB megállapította, hogy a HVB a benyújtott kifogás alapján határozatában helyesen 

döntött a választási eljárás alapelveinek megsértése, a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás elvének megsértése mellett.  

 

Ennek okán a fellebbezés nem megalapozott, így a TVB 2020. szeptember 21-i 

határozatképes ülésén a Balatonszemesi Helyi Választási Bizottság 14/2020.(IX.21.) 

sz., időközi polgármester választáshoz kapcsolódó kampányban való jogszerűtlen, 

erkölcstelen módon való eljárás elleni tárgyban meghozott határozatát helyben 

hagyja. 

III. 

 

A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések 

 

A határozat a Ve. 43.§, 46.§, 221.§. (1), 222. §. (1)-(2), 223. §. (1), (3), 224.§. (1) – (5), 

225. §., 227. §., 228. § (1), 229. §., 231.§ (4), (5) a., 232.§., rendelkezésein, valamint az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontján rendelkezésein 

alapul.  

 

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 

 


