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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Gombkötő Péter ügyvéd (cím) által képviselt …… (cím) 
kérelmezőnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (3525 
Miskolc, Városház tér 1.) 2014. szeptember 11. napján meghozott 44/2014. 
(IX.11.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme 
folytán megindult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a 
következő 

 
v é g z é s t : 

 
Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 
A nemperes eljárás illetékét az állam viseli. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I n d o k o l á s 
 

Az Ózdi Helyi Választási Bizottság 95/2014. (IX.9.) számú határozatával a 
kérelmező független polgármester-jelölti nyilvántartásba vételét elutasította. A 
határozat indokolása szerint az ajánlások ellenőrzése során megállapította, hogy 
47 darab ajánlóív feldolgozása után 335 darab rögzített ajánlásból 298 darab az 
érvényes. Ózd városban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján 
a polgármester-jelölt állításához szükséges ajánlások száma 300 darab. A 
nyilvántartásba vétel iránti kérelem nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek, mert az nem érte el a jelöltállításhoz szükséges 300 darab 
ajánlás számot. 
 
A kérelmező a határozat ellen fellebbezést terjesztett elő, melyben előadta, hogy 2 
szavazat hiányzott a sikeres jelöléshez. A fellebbezésben 3 személyt jelölt meg, 
akiknek ajánlása álláspontja szerint érvényes. Arra hivatkozott, hogy elírás történt, 
ami annak köszönhető, sokszor éjszakáig gyűjtötte az aláírásokat, több esetben 
elemlámpa mellett írta le a számokat. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 44/2014. (IX.11.) 
számú határozatával helybenhagyta az Ózd település Helyi Választási 
Bizottságának 95/2014. (IX.9.) határozatát. A határozat indokolása szerint 
megtekintették és megvizsgálták az ajánlóíveket, köztük a kérelmező által 
megjelölt J-K. L., B. N. és M. J. ajánlását. J-K. L. esetében megállapították, hogy 
az ajánlóíven a kifogásolt karakterben nem 8, hanem 0 szerepel, B. N. 
vonatkozásában az ajánlóív vonatkozó rovatában a 92-es szám került 
feltüntetésre, amelynek felcserélését nem feltételezhetik a választási szervek, azt a 
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választópolgár által leírt sorrendben kell az informatikai rendszerben rögzíteni és 
ellenőrizni. M. J. vonatkozásban megállapították, hogy nevezett nem rendelkezik 
ózdi lakcímmel, hanem 2010. óta Püspökladányban van bejelentett lakcíme. Az 
ajánlóívek vizsgálata során nem talált további érvényes ajánlásokat. 
 
A kérelmező a törvényes határidőn belül a területi választási bizottság 
határozatával szemben bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyben 
tartalmában a határozat megváltoztatását, az ajánlóívek érdemi vizsgálatát 
követően jelöltként történő nyilvántartásba vételét kérte. Hivatkozott a Ve. 126. § 
b) pontjában, valamint az 5/2014. NVB iránymutatásban foglaltakra. Előadta, hogy 
a központi névjegyzék adataihoz képest a jelen ügyben is csekély mértékűek 
voltak az eltérések, a választópolgárok egyértelműen beazonosíthatóak maradtak. 
A személyi azonosítószám feltüntetésén túlmenően a nevet és a lakcímet is jelölni 
kellett, amely adatok mellett a hiba ellenére is beazonosíthatóak voltak az ajánlást 
leadók. Azt nem vitatta, hogy J-K. L. személyi azonosítószámában egy szám nem 
látszik megfelelően, valamint B. N. személyi számában két számjegy felcserélésre 
került. Csatolta B. N. és J-K. L. nyilatkozatát, akik polgármesterként őt kívánták 
jelölni és a hiba ismeretében is fenntartották korábbi nyilatkozatukat. 
 
A 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 223. §-ának (3) bekezdése értelmében a bírósági 
felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási 
bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A 
törvény 224. §-a (3) bekezdésének a) pontja értelmében a bírósági felülvizsgálati 
kérelemnek tartalmaznia kell a 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapot. 
 
Kétségtelen, hogy a kérelmező hivatkozott a Ve. 126. §-ának b) pontjában 
foglaltakra, valamint az NVB 5/2014. számú iránymutatásában foglaltakra, 
azonban azt maga sem vitatta, hogy a két kifogásolt ajánlás esetében az ajánló 
választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai és a központi névjegyzék adatai teljes 
körűen nem egyeznek meg. Ebből következően a kérelmező lényegében 
méltányosság gyakorlását kérte a választópolgári akarat érvényesülése érdekében. 
 
Erre a jelen eljárás keretei között lehetőség nincs, ezért az ítélőtábla a 
felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231. §-ának (1) bekezdése értelmében elutasította. 
 
A határozat elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése 
kizárja. 
 
D e b r e c e n, 2014. szeptember 15. 
 
Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Bakó Pál s.k. bíró,  
Dr. Pribula László s.k. bíró 


