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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Néző Gabriella ügyvéd ügyintézése mellett a Néző 
Gabriella Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt Lehet Más a Politika (1136 Budapest, 
Hegedűs Gyula u. 36. földszint 5.) kérelmezőnek, a Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Választási Bizottság 58/2014. (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 58/2014. (IX. 18.) 
TVB számú határozatát helybenhagyja. 
 
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10 000 
(tízezer) Ft eljárási illetéket. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 
 

I n d o k o l á s : 
 
 
A Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 240/2014. (IX.12.) 
számú határozatával elutasította K. I., a…. jelölőszervezet képviselőjelöltjének 
jelöltként történő nyilvántartásba vételét. A határozata indokolásában a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. §-ának (1), 
307/G. §-ának (1) bekezdése, a 132. §-a, a 307/G. §-ának (2) bekezdése, a 125. 
§-ának (2) és a 127. §-ának (3) bekezdése, a 307/A. §-ának (1) bekezdése, 
valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvény 9. §-ának (1) bekezdése felhívásával a jelölt nyilvántartásba 
vétele iránti kérelemmel együtt benyújtott ajánlóívek ellenőrzése eredményeként 
megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelöltállításhoz 
szükséges ajánlások számát, erre tekintettel a bejelentés a törvényes feltételeknek 
nem felel meg. Ezért a Ve. 133. §-ának (2) bekezdése alapján a jelölt 
nyilvántartásba vételét visszautasította. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság a 58/2014. (IX. 18.) TVB számú 
határozatával – a dr. M. M. központi névjegyzékben szereplő választópolgár 
fellebbezése folytán – a Debreceni Helyi Választási Bizottság 240/2014. (IX.12.) 
számú határozatát helybenhagyta. Az indokolás szerint a Területi Választási 
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Bizottság a rendelkezésére álló iratok és annak adatai alapján megállapította, hogy 
a Nemzeti Választási Rendszerben rögzített ajánlások száma 90, amiből csupán 74 
fogadható el szemben a jelöltállításhoz szükséges 78 darab ajánlással. 
 
A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a határozatok megváltoztatását 
és K. I. nyilvántartásba vételét kérte. Indokai szerint a választási bizottság 
határozata ellentétes a Ve. és az 5/2014. NVB iránymutatás rendelkezéseivel. 
Megjelölt hat olyan ajánlást, amelyeket jogellenesen nyilvánítottak érvénytelennek. 
Csekély eltérésnek minősül ugyanis, hogy  

- a x1 sorszámú ajánlóíven a 3. számú ajánlásnál a választópolgár személyi 
azonosító jelének utolsó négy számjegye nem került feltüntetésre, 

- a x2 sorszámú ajánlóíven a 3. számú ajánlásnál a választópolgár az 
asszonyneve helyett a születési nevét rögzítette, és a neve elől lemaradt az 
asszonynévképző, 

- a x3. sorszámú ajánlóíven a 2. számú ajánlásnál a választópolgár 
keresztneveként nem a névjegyzékben szereplő Katalin, hanem Kata került 
feltüntetésre, 

- a x4 sorszámú ajánlóíven az 1. számú ajánlásnál a választópolgár személyi 
azonosító jelének utolsó négy számjegye nem került feltüntetésre, 

- a x5 sorszámú ajánlóíven a 7. számú ajánlásnál a választópolgár az anyja 
neve adat helyett a saját születési nevét rögzítette, 

- a x6 sorszámú ajánlóíven a 7. számú ajánlásnál a választópolgár 
vezetékneveként Farka került rögzítésre a központi névjegyzékben szereplő 
Farkas helyett. 

 
A kérelem nem alapos. 
 
A Ve. 233. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján bírósági felülvizsgálati kérelmet 
jogszabálysértésre hivatkozással lehet benyújtani. A Ve. 234. §-a (3) 
bekezdésének a) pontja alapján a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia 
kell a kérelem 223. § (3) bekezdés szerinti alapját.  
 
Az ítélőtábla a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének a) és b) pontjai alapján a 
megtámadott határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja. Ebből következően 
eljárási jogszabálysértésre hivatkozás esetén is a bírósági felülvizsgálat érdemi 
felülbírálat, érdemben vizsgálandó a támadott határozatba foglalt döntés 
jogszerűsége, megalapozottsága. A Ve. 231. §-ának (4) bekezdése szerint a 
bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a bíróság a sérelmezett határozaton túl 
vizsgálja az azt megelőző eljárást is. Ennek érdekében a Ve. 227. §-ának (1) 
bekezdése alapján a választási iroda az ügy összes iratával küldi meg a kérelmet 
elbírálására a bíróság részére. 
 
Az ajánlás a Ve. 127. §-ának a-c) pontjai alapján csak abban az esetben érvényes, 
ha az ajánló választópolgár a választókerületben jogosult volt jelöltet állítani, az 
ajánlóíven feltüntetett adatai teljes körűen megegyeznek a központi névjegyzék 
adataival, és az ajánlás megfelel a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 
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A Ve. 125. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlásokat a választási iroda 
ellenőrzi, ennek során a (2) bekezdés alapján vizsgálja a Ve. 122. §-ában foglalt 
követelmények teljesülését, és a (3) bekezdés alapján az ajánló választópolgár 
azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a 
központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásainak az 
adataival való összevetésével végzi. A Ve. 122. §-ának (1) bekezdése szerint az a 
választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választó-
joggal rendelkezik; a (2) bekezdés szerint az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást 
adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint 
az anyja nevét. 
 
A Ve. 127. §-ának (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének 
eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére 
illetékes választási bizottságot. A Ve. 133. §-ának (2) bekezdése alapján a 
választási bizottság visszautasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, ha a bejelentése 
a törvényes feltételeknek nem felel meg.  
 
A Nemzeti Választási Bizottságnak a felülvizsgálati kérelemben is felhívott, az 
ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről kiadott 5/2014. NVB iránymutatás 1. 
pontja értelmében az ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi 
követelményének érvényre juttatása mellett a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre 
leadott ajánlásban megnyilvánuló választópolgári akarat tiszteletben tartása 
érdekében érvényesnek kell elfogadni azokat az ajánlásokat, amelyeket az ajánlási 
szabályokat betartva gyűjtöttek, a választópolgár az ajánlóíven valamennyi adatát 
feltüntette és az alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható, de 
ajánlása adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés tapasztalható az 
ajánlóíven a központi névjegyzék adataihoz képest, az alábbiak szerint: 

a) nem tüntette fel a neve mellett a „dr.” megjelölést, de azt a központi 
névjegyzék a nevénél tartalmazza; 

b) feltüntette, de a központi névjegyzékben nem szerepel neve részeként az 
ifjabb, idősebb, özvegy előtag illetve ezen előtagok rövidítése; 

c) saját neve esetében a központi névjegyzékben szereplő több utóneve közül 
csak az egyiket tüntette fel; 

d) az anyja neve esetében annak a központi névjegyzékben szereplő több 
utóneve közül csak az egyiket tüntette fel; 

e) lakcíme településadatát rövidítve tüntette fel, de a település az ellenőrzés 
során egyértelműen beazonosítható (pl. Budapest-Bp., Debrecen-Db.) 
különös tekintettel a megadott postai irányítószámra; 

f) lakcímében a közterület elnevezését nem a magyar helyesírás szabályainak 
megfelelően tüntette fel (pl. Kossuth utca – Kosút utca), de a közterület 
elnevezése egyértelműen beazonosítható, vagy a közterület elnevezése 
megváltozott és a régi elnevezés szerint tüntette fel (pl.: Moszkva tér – 
Széll Kálmán tér); 

g) a közterület jellegét nem a központi névjegyzékben szereplő módon adta 
meg, de a megadott közterület jelleg azonos kategóriába tartozik (pl. út – 
útja – utca − körút, tér – tere – körtér, köz – köze, sor – ároksor − fasor), 
vagy a közterület jellegét a központi névjegyzéktől eltérően, rövidítve jelölte 
meg (pl. utca – u., körút – krt.). 
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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 iránymutatás kötelező jogi hatással nem 
rendelkezik, kizárólag iránymutató jellegű, ezért annak megsértésére alappal a 
kérelmező nem hivatkozhatott. Mindamellett rámutat arra az ítélőtábla, hogy az 
iránymutatás az ajánlások tételes ellenőrzése során a teljeskörű egyezés törvényi 
követelményét csak az esetben tartja érvényre juttatottnak, ha a választópolgár az 
ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette és az alapján a választópolgár 
beazonosítható, de az ajánlások adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés 
tapasztalható. 
 
Az ítélőtáblának a bírósági felülvizsgálati kérelemről a Ve. 231. §-ának (4) 
bekezdésének megfelelően a sérelmezett határozaton túl az azt megelőző eljárást 
megvizsgálva kellett abban a kérdésben állást foglalni, hogy a kérelemmel érintett 
7 ajánlás érvényes-e, és ennek folytán az elfogadott 71 ajánlással a kérelmező 
jelöltje érvényes ajánlásainak száma eléri-e a jelöltséghez szükséges 75 ajánlást. 
 
Az ajánlás érvényessége feltételeként a Ve. 126. §-ában, a b) pontban írt, az 
ajánló adatainak a központi névjegyzék adataival való teljeskörű megegyezése és 
a c) pontban írt, az ajánlásnak a 122. §-ban foglalt követelményeknek való 
megfelelése tartalmilag nem azonos. 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. Az a hiányosság, 
miszerint két esetben a választópolgár személyi azonosító jelének utolsó négy 
számjegye nem került feltüntetésre, nem részadat-eltérés, hanem adathiány. A 
személyi azonosító utolsó négy számjegye az, amely a polgárt az adatkezelés 
során egyértelműen azonosítja. A személyi azonosító helyébe lépő azonosítási 
módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 34. §-
ának (1) bekezdése alapján a polgár a személyi azonosítóját a választási 
eljárásban jelöltajánlást gyűjtő szervnek és polgárnak kezdeményezési, jelöltállítási 
jogának gyakorlásakor köteles átadni. A kérelmező által hivatkozott iránymutatás 
indokolása szerint is nem fogadhatóak el érvényesként azok az ajánlások, ahol 
valamely adattípust hiánnyal adnak meg, példaként jelöli a hiányos vagy pontatlan 
személyi azonosítót. 
 
Azokban az esetekben, ahol az ajánlóíven a választópolgár nem a nevét tüntette 
fel (a nyilvántartotthoz képest eltérő vezeték vagy keresztnév), az ajánlás a Ve. 
fent felhívott rendelkezéseibe ütközik, így ez okból érvénytelen, miként a 
választópolgár anyja nevére vonatkozó helytelen adat is. 
 
A Választási Bizottságok Ve. 133. §-ának (2) bekezdése alapján a jelölt 
nyilvántartásba vétele visszautasítása tárgyában hozott határozat nem mérlegelési 
jogkörben hozott határozat, ebben a körben a törvényes feltételeknek való 
megfelelés vizsgálható csak. Az érvényesség feltételeit a Ve. rendelkezései kógens 
és taxatív módon sorolják fel, a szabályozás mérlegelést nem engedő. 
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A fent kifejtett indokai alapján az ítélőtábla a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének a) és 
b) pontja alapján a megtámadott határozatot helybenhagyta. A további 
jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki. Az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 62. § (1) bekezdésének s) pontja alapján a 
választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban a 
kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illette meg. Az Itv. 43. §-ának (7) bekezdése 
alapján az eljárás illetéke 10 000 Ft, amelynek a megfizetésére az ítélőtábla az Itv. 
59. §-ának (1) bekezdése alapján az eredménytelenül kérelmezőt kötelezte. 
 
D e b r e c e n, 2014. szeptember 24. 
 
Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Bakó Pál s.k. előadó bíró, 
Dr. Pribula László s.k. bíró 


