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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Dr. Néző 
Gabriella ügyvéd, címe) által képviselt Lehet Más a Politika (1136 Budapest, Hegedűs 
Gyula u. 36. fszt. 5.) kérelmezőnek – a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási 
Bizottság 57/2014. (IX.18.) TVB számú határozata ellen benyújtott bírósági 
felülvizsgálati kérelme folytán indult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – 
meghozta a következő 

 

v é g z é s t:  

 

Az ítélőtábla a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 57/2014. (IX.18.) 
TVB számú határozatát helybenhagyja.  

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 10 000 
(Tízezer) forint eljárási illetéket. 

A végzés ellen nincs helye további jogorvoslatnak.  

 

I n d o k o l á s :  

 

A Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 254/2014. (IX.12.) HVB 
számú határozatában a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi 
általános választására Debrecen Megyei Jogú Város 1. számú egyéni 
választókerületében H. M., a ….. jelölőszervezet jelöltje egyéni választókerületi 
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét visszautasította. A határozata 
indokolása szerint a jelölt nyilvántartásba vétele iránti kérelemmel együtt benyújtott 
ajánlóívek ellenőrzése alapján az érvényes ajánlások száma nem éri el a 
jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát, erre tekintettel a bejelentés a törvényes 
feltételeknek nem felelt meg.   

A határozat ellen Dr. M. M. központi névjegyzékben szereplő választópolgár nyújtott 
be fellebbezést.  

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság az 57/2014. (IX.18.) TVB számú 
határozatában a helyi választási bizottság határozatát helybenhagyta. A határozata 
indokolásában a helyi választási bizottság által érvénytelennek tekintett 12 ajánlás 
tételes megvizsgálása alapján megállapította, hogy abból 3 esetben az ajánló nem 
szerepel a névjegyzékben, 4 esetben az ajánló lakóhelye nem az 1. számú egyéni 
választókerületben található, 4 esetben eltér a név a központi névjegyzékben 
szereplő névtől, 1 esetben pedig eltér a házszám a központi névjegyzékben található 
házszámtól. Az ajánló azonosítása azt jelenti, hogy a választópolgár összes adata 
hiánytalanul és pontosan kitöltésre került, mely esetben lehet feltételezni azt, hogy 
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az ajánlóívet saját adatainak pontos ismeretében a választópolgár töltötte ki. A 
választópolgár azonosításának az összes adat hiánytalan és pontos kitöltése az 
alapja. A szükséges 64-hez képest a jelölt által bejelentett érvényes ajánlások száma 
57, ezért alapos volt a nyilvántartásba vétel iránti kérelem elutasítása. 

A bírósági felülvizsgálati kérelmében a jelölőszervezet kérelmező a területi választási 
bizottság határozatának megváltoztatását és az érvényes ajánlások számára 
tekintettel H. M. egyéni önkormányzati képviselőjelöltjének a nyilvántartásba vételét 
kérte. Elsődlegesen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 223. 
§-a (3) bekezdésének a) pontja alapján jogszabálysértésre, másodlagosan a b) 
pontjára hivatkozással, az eltérések csekély volta miatt az elfogadhatóság tárgyában 
mérlegelési jogkörben hozott helytelenségére hivatkozott. Kifogásolta, hogy a 
bizottságok egy ajánlóíven szereplő ajánlást nem vettek figyelembe, míg további 7 
ajánlás érvényességét állította azzal, hogy az adatokban csak csekély mértékű eltérés 
– asszonynév helyett születési név megadása, a névből az asszonynévképző 
kimaradása, személyi azonosító jel utolsó négy számjegyének téves elírása, a 
lakcímben a házszám téves megadása – tapasztalható az ajánlóíven a központi 
névjegyzék adataihoz képest.  

Az ítélőtábla a kérelmet a következők szerint nem találta alaposnak:     

A Ve. 51. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnak a 
választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezése érdekében a választási 
szervek számára kiadott 5/2014. NVB iránymutatása kötelező jogi hatással nem 
rendelkezik, azonban a teljes körű egyezés törvényi követelményétől eltérést csak 
rendkívül szigorú feltételek mellett, a perbeliekhez képest csekélyebb súlyú, teljes 
körűen felsorolt hibák mellett enged meg.   

Az ítélőtáblának a bírósági felülvizsgálati kérelemről a Ve. 231. §-ának (4) 
bekezdésének megfelelően a sérelmezett határozaton túl az azt megelőző eljárást 
megvizsgálva kellett abban állást foglalni, hogy a kérelemmel érintett 7 ajánlás 
érvényes-e, és ennek folytán az elfogadott 57 ajánlással a kérelmező jelöltje 
érvényes ajánlásainak száma eléri-e a jelöltséghez szükséges 64 ajánlást.  

A Ve. 122. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó 
választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az 
anyja nevét. A kérelmező által figyelmen kívül hagyottként megjelölt 7 ajánlás a Ve. 
122. §-a (2) bekezdésében foglalt követelményeknek egyértelműen nem felel meg, 
nem minősül csekély mértékű részadat-eltérésnek, ezért a 126. §-ának c) pontja 
alapján nem érvényes.  

A választási bizottságoknak a Ve. 133. §-ának (2) bekezdése alapján a jelölt 
nyilvántartásba vétele visszautasítása tárgyában hozott határozatai nem mérlegelési 
jogkörben hozott határozatok, így csak a törvényes feltételeknek való megfelelés 
vizsgálható, a jogszabályi rendelkezés a választási bizottságoknak és a bíróságnak 
mérlegelési jogkört nem enged.     

A fenti álláspontra tekintettel a jelöltséghez szükséges érvényes aláírások száma 
miatt a nyilvántartásba vétel iránti kérelem alapossága szempontjából nem volt 
annak jelentősége, hogy ezen felül a bizottságok egy ajánlóíven szereplő ajánlást 



Pk.I.20.602/2014/2. szám 

3 
 
szabályszerűen hagytak-e figyelmen kívül, ugyanakkor megállapítható, hogy a 
kifogásolt … sorszámú ajánlóíven az 1. számú ajánlás személyi azonosítót nem 
tartalmaz. 

Mindezek alapján az ítélőtábla a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének a) és b) pontja 
alapján a sérelmezett határozatot helybenhagyta.   

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 43. §-ának (7) bekezdése alapján 
meghatározott mértékű eljárási illeték megfizetésére az ítélőtábla az Itv. 59. §-ának 
(1) bekezdése alapján kötelezte az eredménytelen felülvizsgálati kérelmet 
előterjesztő kérelmezőt.  

D e b r e c e n, 2014. szeptember 24. 

Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Pribula László s.k. előadó 
bíró, Dr. Bakó Pál s.k. bíró 


