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a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) 
2020. szeptember 30-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 3 fő bizottsági tag megjelent. A 
2020. szeptember 29-én elektronikus úton kiküldött meghívóban szereplő napirendeket 
ajánlja a testületnek megtárgyalásra.  
 
Más javaslat nem volt, a bizottság elfogadta az elnök által javasolt napirendet és 3 igen 
egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül - alakszerű határozat meghozatala nélkül, 
jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - meghozta az alábbi határozatot. 
 
5/2020.(IX.30.) TVB határozat 
 
A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a 2020. szeptember 30-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
 

1. Előterjesztés a Balatonszemesi HVB 16/2020.(IX.25.) sz. határozata ellen 
benyújtott fellebbezés elbírálásáról 
Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János elnök 

             
2. Előterjesztés a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatban 

lemondás folytán megüresedett képviselői mandátum betöltéséről 
Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János elnök 

 
 

1. Előterjesztés a Balatonszemesi HVB 16/2020.(IX.25.) 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 28-án fellebbezést 
terjesztett elő a TVB-nek címezve Balatonszemes Község Helyi Választási 
Bizottságához (továbbiakban: HVB) eljuttatva a HVB 16/2020.(IX.25.) sz. határozata 
ellen. 
Beadványozó előadta, hogy mellékletek nélkül vette kézhez a HVB 16/2020.(IX.25.) sz. 
határozatát 2020. szeptember 25-én 10.00 perckor. Ezt bizonyítandó becsatolt egy e-
mail másolatot, amelyben a Balatonszemesi Helyi Választási Iroda 2020. szeptember 
25-én megküldte számára e-mail csatolmányaként a 16/2020.(IX.25.) sz. határozatot, 
Beadványozó a bizonyítékon kézzel elhelyezett „1 db!!! csatolmány!” feliratot és egy 
nyilat, amely a csatolt határozatra mutat).  
Álláspontja szerint a HVB N.K.Ané által benyújtott kifogást mérlegelési jogkörén belül 
a Ve. 223. § (3) bek. b) pontja alapján helytelenül értékelte és a HVB döntése 
Magyarország Alaptörvényében és a Ve-ben biztosított jogokat sért, továbbá a döntés, a 
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választások során alkalmazandó esélyegyenlőséget is sérti, mivel a számára 
jogszabályokban biztosított véleménynyilvánítási jogot alapjaiban korlátozza. 
Beadványozó előadja, hogy a fellebbezéssel támadott HVB határozat tényállításait 
tekintve egyébiránt is megalapozatlan, mert az abban foglalt megállapítások a 
nyilatkozata és meghallgatása nélkül történtek. 
Álláspontja szerint a HVB tényállás tisztázási kötelezettsége nem jogszerű és nem 
kielégítő. A döntésre jogosultak valótlan állításokat fogadtak el tényként a másik felet 
meg sem hallgatva okirati bizonyítékok nélkül. Előadja Beadványozó azt is, hogy a 
HVB nem vette azt a tényt figyelembe, hogy a kifogást benyújtó egy Meghívó alapján 
fogalmazta meg a beadványát és nem igazolta hitelt érdemlően, hogy az ülésen pót 
napirendi pontot nem terjesztettek elő és nem csatolta be a határozat indokoló része 
alapján a meghozott döntésről szóló Közgyűlés jegyzőkönyvét és a meghozott határozat 
másolatát. Beadványozó álláspontja szerint ezen dokumentumok nélkül a HVB döntés 
történeti fikciók és mese alapján történt meg és nem a valós tények, igazolt okiratok, 
esetleg közokiratok alapján. 
Beadványozó előadja, hogy a HVB nem biztosított számára lehetőséget, hogy az ülésen 
részt vegyen, mert sehol nem tette közzé és jelenleg sem látható a dokumentumtárban 
sem a balatonszemesi honlapon a HVB ülésére szóló meghívó. (Ennek bizonyítékaként 
a Balatonszemes honlapjáról kinyomtatott fénymásolatot csatolt beadványozó 2. sz. 
mellékletként megjelölve, amelyből nem derül ki, hogy konkrétan a HVB határozatok 
és jegyzőkönyvek fül alatt a honlapon mi szerepel.) Beadványozó azt is megemlíti 
fellebbezésében, hogy a 2020-as időközi választások tekintetében semmilyen anyag 
nem található meg a balatonszemesi honlapon a választások között az 1. sz. HVB 
határozat kivételével. 
Beadványozó előadja, hogy a HVB nem Törvényszék és nem Bíróság, aki jogosult 
lenne személyiségi jogsértés megállapítására. Előadja, hogy a választás során nem csalt, 
nem sértette meg a Ve. 2. §-ban foglaltakat. Leírja azt is, hogy a BH-k és az 
Alkotmánybírósági állásfoglalások a véleménynyilvánítást nem, csakis az emberi 
méltóság megsértését /pld. állathoz való hasonlítását az ellenfeleknek/ tartja a Ve. 2. §-
ban foglalt személyiségi utalások szerint szabálysértésnek. 
Beadványozó előadja, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága megilleti őt is a jelölti 
kampányában, melynek mikéntje nem sértette a kifogást benyújtó jelölt emberi 
méltóságát, így álláspontja szerint nem minősül a választási eljárás rendjének és a 
jóhiszemű joggyakorlás elvét történő megsértésnek. Álláspontja szerint kizárólag egy 
közelmúltban történt rendezvény/jogeset nem azonos megítélésének történetét írta le 
posztjában. 
Fellebbezésében meghivatkozza a BH 2014.12.376 számú, A jóhiszemű és 
rendeltetésszerű joggyakorlással ellentétes negatív kampány nem folytatható (2013. évi 
XXXVI. tv. 2. §) című döntés [5] és [6] bekezdéseit. 
Leírja azt is fellebbezésében beadványozó, hogy a HVB mérlegelési jogkörében 
helytelenül mérlegelt, a nyilvános ülés meghívójában nem utalt arra, hogy melyik jelölt 
ügyét tárgyalja és kinek a kifogása alapján, így a választási esélyegyenlőséget kívánja 
folyamatosan meggátolni és N.K.Ané polgármesterjelöltnek kovácsol határozataival 
folyamatos előnyt. 
Kéri a TVB-t a mérlegelési jogkörben tévesen és jogsértően meghozott HVB határozat 
megsemmisítésére. 
 
Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: A fellebbezést és mellékleteit a 
Balatonszemesi Helyi Választási Iroda 2020. szeptember 29-én eredetben továbbította a 
Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak. 
 



 3

A TVB áttekintette az bemutatott dokumentumokat, iratanyagot, a beadványt, a 
sérelmezett határozatot, az azt megelőző eljárást, valamint az ügy iratait, 
előzményiratait áttekintette.  
 
Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: álláspontja szerint  

1. a fellebbezést a HVB mérlegelési jogkörében meghozott 16/2020.(IX.25.) sz. ha-
tározata ellen adta be Beadványozó határidőben, a kötelező tartalmi elemeket a 
beadvány tartalmazza, a fellebbezést Beadványozó megfelelő módon juttatta el a 
döntéshozó választási bizottság részére,  

2. a HVB döntést megalapozó kifogás és a mellé csatolt 2 db bizonyítéknak szánt 
irat (1 db meghívó a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
/továbbiakban: BAHART/ 2020. szeptember 18-i ülésére, valamint egy db 
fénymásolat, amelyről csak a kifogás szövegéből derül ki, hogy H.T. Facebook 
oldalán történt bejegyzés másolata, a mellékletből magából sem a közzétételé-
nek ideje, sem a helye, sem az, hogy ki tette közzé nem állapítható meg) tartal-
mából nem állapítható meg hogy a kifogás egyáltalán határidőben érkezett-e, hi-
szen a BAHART ülés meghívója 2020. 09.18-ára szól, a vélelmezetten Face-
book-ról származó bejegyzésnél nem látszik, hogy mikori dátummal került ki a 
világhálóra, a kifogás pedig 2020. szeptember 22-i keltezésű, így akár el is kés-
hetett. Nem állapítható meg továbbá, hogy H.T. követte-e el a vélelmezett jog-
sértő cselekményt, mert csak a kifogás tartalmában szerepel az ő neve, a csatolt 
bizonyítékok nem utalnak rá, így a HVB a rendelkezésre álló, bizonyító erővel 
nem rendelkező, kifogáshoz bizonyítékként csatolt iratokból a jogsértés tényét 
nem állapíthatta volna meg, 

3. Beadványozó fellebbezéséhez csatolt bizonyítékok szintén önmagukban nem al-
kalmasak Beadványozó fellebbezésében foglaltak bizonyítására, sem az értesítő 
e-mail a HVB döntésének megküldéséről, sem a balatonszemesi honlapról készí-
tett fénymásolat nem támasztja alá, hogy nem követett el jogsértő cselekményt 
Beadványozó, hogy az általa hivatkozott BH szerint nem sértette meg a Ve. 2. §-
át, így önmagában ez nem elegendő a HVB határozat megváltoztatásához, 

4. Beadványozó hivatkozik Magyarország Alaptörvényének sérelmére, Alkot-
mánybírósági állásfoglalásokra is, de ezekkel kapcsolatosan okfejtést, bizonyíté-
kokat nem csatolt fellebbezéséhez. 

 
Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: álláspontja szerint a rendelkezésre álló iratok 
alapján a fellebbezés nem megalapozott. Nem megalapozott továbbá a kifogás és 
bizonyítékai alapján hozott HVB határozat sem, hiszen sem a kifogás, sem annak 
bizonyítására becsatolt iratok a HVB döntését, azt, hogy H.T. ki ellen élt becsmérlő, 
őket személyiségi jogukban sértő sugalmazással és állítással, a kifogás és mellékletét 
képező bizonyítékok nem támasztják alá. A HVB helytelenül értékelte úgy, hogy a 
kifogás és bizonyítékai alapján megállapítható a jogsértés. A kifogás és mellékletét 
képező bizonyítékokból sem a jogsértés ténye, sem az, hogy nem történt jogsértés, nem 
állapítható meg. A fellebbezésből és a mellékletét képező bizonyítékokból úgyszintén 
sem a jogsértés ténye, sem annak meg nem történte nem állapítható meg. 
 
Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: javasolja a bizottságnak, hogy a 
rendelkezésére álló iratok alapján állapítsa meg, hogy a HVB a benyújtott kifogás és 
mellékletei alapján határozatában a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján nem 
döntött helyesen a választási eljárás alapelveinek megsértése, a jóhiszemű és 
rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megsértése mellett, mert a rendelkezésre álló 
bizonyítékokból sem a jogsértés ténye, sem annak meg nem történte nem volt 
megállapítható. Ennek okán Balatonszemesi Helyi Választási Bizottság 
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16/2020.(IX.25.) sz., időközi polgármester választáshoz kapcsolódó kampányban való 
jogszerűtlen, erkölcstelen módon való eljárás elleni tárgyban meghozott határozatát a 
TVB változtassa meg. 
 
Kérdés nem volt, a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 
 

6/2020.(IX.30.) 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) 16/2020.(IX.25.) 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 
fellebbezésének helyt ad, ez által a Balatonszemesi Helyi Választási Bizottság 
16/2020.(IX.25.) sz. időközi polgármester választáshoz kapcsolódó kampányban 
való jogszerűtlen, erkölcstelen módon való eljárás tárgyban hozott határozatát 
megváltoztatja akként, hogy N.K.Ané által benyújtott kifogásnak nem ad helyt, azt 
elutasítja tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a 
jogsértés tényét megállapítani nem lehet. 
 
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 (Somogy 
Megyei Területi Választási Bizottság 7400 Kaposvár, Fő u. 10., tvi@som-
onkorm.hu).  A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 
megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz, azaz 2020. 
szeptember 03., szombat 16.00 óráig. 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 
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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 28-án fellebbezést terjesztett elő a Somogy Megyei 
Területi Választási Bizottságnak (továbbiakban: TVB) címezve Balatonszemes Község 
Helyi Választási Bizottságához (továbbiakban: HVB) eljuttatva a HVB 
16/2020.(IX.25.) sz. határozata ellen. 
Beadványozó előadta, hogy mellékletek nélkül vette kézhez a HVB 16/2020.(IX.25.) sz. 
határozatát 2020. szeptember 25-én 10.00 perckor. Ezt bizonyítandó becsatolt egy e-
mail másolatot, amelyben a Balatonszemesi Helyi Választási Iroda 2020. szeptember 
25-én megküldte számára e-mail csatolmányaként a 16/2020.(IX.25.) sz. határozatot, 
Beadványozó a bizonyítékon kézzel elhelyezett „1 db!!! csatolmány!” feliratot és egy 
nyilat, amely a csatolt határozatra mutat).  
Álláspontja szerint a HVB N.K.Ané által benyújtott kifogást mérlegelési jogkörén belül 
a Ve. 223. § (3) bek. b) pontja alapján helytelenül értékelte és a HVB döntése 
Magyarország Alaptörvényében és a Ve-ben biztosított jogokat sért, továbbá a döntés, a 
választások során alkalmazandó esélyegyenlőséget is sérti, mivel a számára 
jogszabályokban biztosított véleménynyilvánítási jogot alapjaiban korlátozza. 
Beadványozó előadja, hogy a fellebbezéssel támadott HVB határozat tényállításait 
tekintve egyébiránt is megalapozatlan, mert az abban foglalt megállapítások a 
nyilatkozata és meghallgatása nélkül történtek. 
Álláspontja szerint a HVB tényállás tisztázási kötelezettsége nem jogszerű és nem 
kielégítő. A döntésre jogosultak valótlan állításokat fogadtak el tényként a másik felet 
meg sem hallgatva okirati bizonyítékok nélkül. Előadja Beadványozó azt is, hogy a 
HVB nem vette azt a tényt figyelembe, hogy a kifogást benyújtó egy Meghívó alapján 
fogalmazta meg a beadványát és nem igazolta hitelt érdemlően, hogy az ülésen pót 
napirendi pontot nem terjesztettek elő és nem csatolta be a határozat indokoló része 
alapján a meghozott döntésről szóló Közgyűlés jegyzőkönyvét és a meghozott határozat 
másolatát. Beadványozó álláspontja szerint ezen dokumentumok nélkül a HVB döntés 
történeti fikciók és mese alapján történt meg és nem a valós tények, igazolt okiratok, 
esetleg közokiratok alapján. 
Beadványozó előadja, hogy a HVB nem biztosított számára lehetőséget, hogy az ülésen 
részt vegyen, mert sehol nem tette közzé és jelenleg sem látható a dokumentumtárban 
sem a balatonszemesi honlapon a HVB ülésére szóló meghívó. (Ennek bizonyítékaként 
a Balatonszemes honlapjáról kinyomtatott fénymásolatot csatolt beadványozó 2. sz. 
mellékletként megjelölve, amelyből nem derül ki, hogy konkrétan a HVB határozatok 
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és jegyzőkönyvek fül alatt a honlapon mi szerepel.) Beadványozó azt is megemlíti 
fellebbezésében, hogy a 2020-as időközi választások tekintetében semmilyen anyag 
nem található meg a balatonszemesi honlapon a választások között az 1. sz. HVB 
határozat kivételével. 
Beadványozó előadja, hogy a HVB nem Törvényszék és nem Bíróság, aki jogosult 
lenne személyiségi jogsértés megállapítására. Előadja, hogy a választás során nem csalt, 
nem sértette meg a Ve. 2. §-ban foglaltakat. Leírja azt is, hogy a BH-k és az 
Alkotmánybírósági állásfoglalások a véleménynyilvánítást nem, csakis az emberi 
méltóság megsértését /pld. állathoz való hasonlítását az ellenfeleknek/ tartja a Ve. 2. §-
ban foglalt személyiségi utalások szerint szabálysértésnek. 
Beadványozó előadja, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága megilleti őt is a jelölti 
kampányában, melynek mikéntje nem sértette a kifogást benyújtó jelölt emberi 
méltóságát, így álláspontja szerint nem minősül a választási eljárás rendjének és a 
jóhiszemű joggyakorlás elvét történő megsértésnek. Álláspontja szerint kizárólag egy 
közelmúltban történt rendezvény/jogeset nem azonos megítélésének történetét írta le 
posztjában. 
Fellebbezésében meghivatkozza a BH 2014.12.376 számú, A jóhiszemű és 
rendeltetésszerű joggyakorlással ellentétes negatív kampány nem folytatható (2013. évi 
XXXVI. tv. 2. §) című döntés [5] és [6] bekezdéseit. 
Leírja azt is fellebbezésében beadványozó, hogy a HVB mérlegelési jogkörében 
helytelenül mérlegelt, a nyilvános ülés meghívójában nem utalt arra, hogy melyik jelölt 
ügyét tárgyalja és kinek a kifogása alapján, így a választási esélyegyenlőséget kívánja 
folyamatosan meggátolni és N.K.Ané polgármesterjelöltnek kovácsol határozataival 
folyamatos előnyt. 
Kéri a TVB-t a mérlegelési jogkörben tévesen és jogsértően meghozott HVB határozat 
megsemmisítésére. 

II. 
 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság döntése, és jogi indokai 
 
A fellebbezést és mellékleteit a Balatonszemesi Helyi Választási Iroda 2020. 
szeptember 29-én eredetben továbbította 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  

1. a fellebbezést a HVB mérlegelési jogkörében meghozott 16/2020.(IX.25.) sz. ha-
tározata ellen adta be Beadványozó határidőben, a kötelező tartalmi elemeket a 
beadvány tartalmazza, a fellebbezést Beadványozó megfelelő módon juttatta el a 
döntéshozó választási bizottság részére,  

2. a HVB döntést megalapozó kifogás és a mellé csatolt 2 db bizonyítéknak szánt 
irat (1 db meghívó a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
/továbbiakban: BAHART/ 2020. szeptember 18-i ülésére, valamint egy db 
fénymásolat, amelyről csak a kifogás szövegéből derül ki, hogy H.T. Facebook 
oldalán történt bejegyzés másolata, a mellékletből magából sem a közzétételé-
nek ideje, sem a helye, sem az, hogy ki tette közzé nem állapítható meg) tartal-
mából nem állapítható meg hogy a kifogás egyáltalán határidőben érkezett-e, hi-
szen a BAHART ülés meghívója 2020. 09.18-ára szól, a vélelmezetten Face-
book-ról származó bejegyzésnél nem látszik, hogy mikori dátummal került ki a 
világhálóra, a kifogás pedig 2020. szeptember 22-i keltezésű, így akár el is kés-
hetett. Nem állapítható meg továbbá, hogy H.T. követte-e el a vélelmezett jog-
sértő cselekményt, mert csak a kifogás tartalmában szerepel az ő neve, a csatolt 
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bizonyítékok nem utalnak rá, így a HVB a rendelkezésre álló, bizonyító erővel 
nem rendelkező, kifogáshoz bizonyítékként csatolt iratokból a jogsértés tényét 
nem állapíthatta volna meg, 

3. Beadványozó fellebbezéséhez csatolt bizonyítékok szintén önmagukban nem al-
kalmasak Beadványozó fellebbezésében foglaltak bizonyítására, sem az értesítő 
e-mail a HVB döntésének megküldéséről, sem a balatonszemesi honlapról készí-
tett fénymásolat nem támasztja alá, hogy nem követett el jogsértő cselekményt 
Beadványozó, hogy az általa hivatkozott BH szerint nem sértette meg a Ve. 2. §-
át, így önmagában ez nem elegendő a HVB határozat megváltoztatásához, 

4. Beadványozó hivatkozik Magyarország Alaptörvényének sérelmére, Alkot-
mánybírósági állásfoglalásokra is, de ezekkel kapcsolatosan okfejtést, bizonyíté-
kokat nem csatolt fellebbezéséhez. 

 
Fentiek és a rendelkezésre álló iratok alapján a TVB megállapítja, hogy a 
fellebbezés nem megalapozott. Nem megalapozott továbbá a kifogás és 
bizonyítékai alapján hozott HVB határozat sem, hiszen sem a kifogás, sem annak 
bizonyítására becsatolt iratok a HVB döntését, azt, hogy H.T. ki ellen élt becsmérlő, 
őket személyiségi jogukban sértő sugalmazással és állítással, a kifogás és mellékletét 
képező bizonyítékok nem támasztják alá. A HVB helytelenül értékelte úgy, hogy a 
kifogás és bizonyítékai alapján megállapítható a jogsértés. A kifogás és mellékletét 
képező bizonyítékokból sem a jogsértés ténye, sem az, hogy nem történt jogsértés, nem 
állapítható meg. A fellebbezésből és a mellékletét képező bizonyítékokból úgyszintén 
sem a jogsértés ténye, sem annak meg nem történte nem állapítható meg. 
 
A TVB a rendelkezésére bocsájtott iratok alapján döntött.  
 
A TVB fentiekben kifejtettek okán megállapította, hogy a HVB a benyújtott kifogás és 
mellékletei alapján határozatában a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján nem 
döntött helyesen a választási eljárás alapelveinek megsértése, a jóhiszemű és 
rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megsértése mellett, mert a rendelkezésre álló 
bizonyítékokból sem a jogsértés ténye, sem annak meg nem történte nem volt 
megállapítható. 
Ennek okán a TVB 2020. szeptember 30-i határozatképes ülésén a Balatonszemesi 
Helyi Választási Bizottság 16/2020.(IX.25.) sz., időközi polgármester választáshoz 
kapcsolódó kampányban való jogszerűtlen, erkölcstelen módon való eljárás elleni 
tárgyban meghozott határozatát megváltoztatja. 
 

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) pontjának 
rendelkezésein alapul.  
        
 

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatban 
lemondás folytán megüresedett képviselői mandátum betöltéséről 
Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János elnök 
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Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: tájékoztatja a bizottságot, hogy a Kaposvári 
Német Közhasznú Egyesület jelölő szervezet listájáról a Somogy Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzatba megválasztott képviselő, a lista 3. sorszáma alatti 
Riklikné Földvári Anna Mária a mandátumáról 2020. szeptember 15-i hatállyal 
lemondott. 
  
Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: tájékoztatja a bizottságot, hogy a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 68. § (2) bekezdése 
értelmében a területi vagy országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi 
önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán 
eredetileg is szereplő jelöltek közül - a listát állító nemzetiségi szervezet által 
megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg. 
  
A Kaposvári Német Közhasznú Egyesület jelölő szervezet képviselője 2020. 
szeptember 25-én írásban tájékoztatta a Somogy Megyei Területi Választási Irodát, 
hogy a megüresedett mandátumot a listán 4. helyen álló jelölttel, Dr. Kézdivásárhelyi- 
Török Szilamérrel kívánja betölteni.  
 
Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: javasolja a bizottságnak, hogy  a Kaposvári 
Német Közhasznú Egyesület jelölő szervezet listájáról megválasztott képviselő 
lemondása folytán a lista 3. sorszáma alatt kiesett Riklikné Földvári Anna Mária helyére 
a 4. sorszám alatti Dr. Kézdivásárhelyi-Török Szilamér belépését hagyja jóvá. 
 
Kérdés nem volt, a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 
7/2020.(IX.30.) számú határozata 

 
A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a Kaposvári Német Közhasznú 
Egyesület jelölő szervezet listájáról a Somogy Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzatba megválasztott Riklikné Földvári Anna Mária képviselő lemondása 
folytán megüresedett képviselői hely betöltése tárgyában meghozta a következő 

  
határozatot: 

 
A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Kaposvári 
Német Közhasznú Egyesület jelölő szervezet bejelentése alapján a lista 3. sorszáma 
alatt kiesett Riklikné Földvári Anna Mária helyére a 4. sorszám alatti Dr. 
Kézdivásárhelyi-Török Szilamér lép. 
  
A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elrendeli a változás választási 
rendszeren történő átvezetését. 
  
A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat 
ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet fellebbezést nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzetten a 
Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnál (levélcím: 7400 Kaposvár, Fő u. 
10., e-mail: tvi@som-onkorm.hu). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon 
vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, 
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A 
fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. október 03-án 
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(szombaton) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a 
kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 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 fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát 
vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 
felhozhatók.  
 
A fellebbezési eljárás illetékmentes. 
 
A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és 
a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 
 

Indokolás 
 

I. 
     

A Kaposvári Német Közhasznú Egyesület jelölő szervezet listájáról a Somogy Megyei 
Német Nemzetiségi Önkormányzatba megválasztott képviselő, a lista 3. sorszáma alatti 
Riklikné Földvári Anna Mária a mandátumáról 2020. szeptember 15-i hatállyal 
lemondott. 
  
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. tv.) 68. 
§ (2) bekezdése értelmében a területi vagy országos listán mandátumhoz jutott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a 
mandátumot - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a listát állító nemzetiségi 
szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg. 
  
A Kaposvári Német Közhasznú Egyesület jelölő szervezet képviselője 2020. 
szeptember 25-én írásban tájékoztatta a Somogy Megyei Területi Választási Irodát, 
hogy a megüresedett mandátumot a listán 4. helyen álló jelölttel kívánja betölteni.  
 
Fentiek alapján a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság úgy döntött, hogy a 
Kaposvári Német Közhasznú Egyesület jelölő szervezet listájáról megválasztott 
képviselő lemondása folytán a lista 3. sorszáma alatt kiesett Riklikné Földvári Anna 
Mária helyére a 4. sorszám alatti Dr. Kézdivásárhelyi-Török Szilamér lép. 
 

II.  
 

A határozat a Nek. tv. 68. § (2) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló 
tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) 
bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 
bekezdésén alapul. 
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Több napirend nem volt, a TVB elnöke megköszönte az ülésen történő részvételt és az 
ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Prof. Dr. Tossenberger János s. k. 
 a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság  
 elnöke 

 


