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A Debreceni Ítélőtábla Dr. Néző Gabriella ügyvéd ügyintézése mellett a Néző 
Gabriella Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (1136 Budapest, 
Hegedűs Gyula u. 36. fsz. 5.) kérelmezőnek – a Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Választási Bizottság 55/2014. (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 55/2014. (IX.18.) 
TVB számú határozatát helybenhagyja.  
 
A kérelmező köteles megfizetni az államnak külön felhívásra 10 000 (Tízezer) forint 
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 264/2014. (IX.12.) HVB 
számú határozatában a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi 
általános választására Debrecen Megyei Jogú Város 11. számú egyéni választó-
kerületében …, a Lehet Más a Politika jelölőszervezet jelöltje egyéni választókerületi 
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét visszautasította. A határozata 
indokolásában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 124. §-ának (1), 307/G. §-ának (1)-(2) bekezdése, a 132. §-a, a 125. §-ának (2) 
és a 127. §-ának (3), 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 jelölt 
nyilvántartásba vételét a Ve. 133. §-ának (2) bekezdése alapján visszautasította.  
 
A határozat ellen … központi névjegyzékben szereplő választópolgár nyújtott be 
fellebbezést.  
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A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 55/2014. (IX.18.) TVB számú 
határozatában a helyi választási bizottság határozatát helybenhagyta. A határozata 
indokolásában a Ve. 122. §-a, 125. §-a és a 126. §-a, valamint az ajánlások 
ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatás felhívásával a helyi 
választási bizottság által érvénytelennek tekintett 14 ajánlás tételes megvizsgálása 
alapján megállapította, hogy 3 esetben az ajánló nem szerepel a névjegyzékben, 7 
esetben az ajánló lakóhelye nem a 11. számú egyéni választókerületben található, 1 
esetben hiányosan vannak kitöltve az adatok, 2 esetben eltér a név a központi 
névjegyzékben szereplő névtől, 1 ajánlás többszörös ajánlás miatt érvénytelen. A 
Területi Választási Bizottság álláspontja szerint az ajánlások ellenőrzése során az 
ajánló választópolgár azonosítása azt jelenti, hogy a választópolgár összes adata 
hiánytalanul és pontosan kitöltésre került, ez esetben lehet feltételezni azt, hogy az 
ajánlóívet saját adatainak pontos ismeretében a választópolgár töltötte ki. A 
választópolgár azonosításának az alapja az összes adat hiánytalan és pontos 
kitöltése.  
 
A bírósági felülvizsgálati kérelmében a jelölőszervezet kérelmező a Területi Választási 
Bizottság határozatának a megváltoztatását, az érvényes ajánlások számára 
tekintettel … képviselőjelöltjének a nyilvántartásba vételét kérte. Elsődlegesen a Ve. 
223. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján jogszabálysértésre, másodlagosan a b) 
pontjára hivatkozással, a csekély eltérések miatt az elfogadhatóságról helytelen 
mérlegelésére hivatkozott. Kifogásolta, hogy a bizottságok 3 ajánlást nem vettek 
figyelembe, és további 4 ajánlás érvényességét állította. A Ve. 122. §-ának (2), a 
125. §-ának (1) bekezdése, és a 125. §-a felhívásán túl érvelt az 5/2014. NVB 
iránymutatás rendelkezésével is.  
 
A kérelem nem alapos.  
 
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 ítélőtábla elöljáróban rámutat arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottságnak a 
választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezése érdekében a választási 
szervek számára a Ve. 51. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján kiadott iránymutatása 
kötelező jogi hatással nem rendelkezik, kizárólag iránymutató jellegű. Ezért annak 
megsértésére eredményesen a kérelmező nem hivatkozhatott. Mindamellett rámutat 
arra is az ítélőtábla, hogy az iránymutatás szerint az ajánlások tételes ellenőrzése 
során a teljeskörű egyezés törvényi követelménye csak az esetben jut érvényre, ha a 
választópolgár az ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette és az alapján a 
választópolgár beazonosítható. Az iránymutatás taxatíve felsorolja az egyes 
adatokban az elfogadható csekély mértékű eltérés eseteit.  
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Az érvényes ajánlás kógens törvényi feltételeként a Ve. 126. §-a b) pontjában írt, az 
ajánló adatainak a központi névjegyzék adataival való teljeskörű megegyezése és a 
c) pontjában 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.  
A kérelmező által a tételes ellenőrzés során figyelembe nem vettként jelölt 
39817C0001 ajánlóíven a 7., a 39817C0002. sorszámú ajánlóíven az 1., a 
39817C0004. sorszámú íven a 4. sorszámú ajánlás ugyanabban a hiányosságban 
szenved: az ajánló választópolgár személyi azonosító jelének utolsó négy számjegye 
nem került feltüntetésre. Ez 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.  
Ezért a kérelmező által figyelmen kívül hagyottként megjelölt 3 ajánlás a Ve. 122. §-a 
(2) bekezdésében foglalt követelményeknek nem felel meg, ez okból a 126. §-ának 
c) pontja alapján nem érvényes.  
Ugyancsak ez okból alappal történt a 39817C00011. sorszámú ajánlóíven a 
kérelmező által érvényesnek állított 7. sorszám alatti ajánlás érvénytelenségének a 
megállapítása is, ahol a személyi azonosító utolsó négy számjegyeként megjelölt 
8174 teljes mértékben eltér a tényleges 1635 számjegysortól. Ezért ez az adattípus 
az ajánlóíven nem csekély mértékű részadat-eltérés, hanem a választópolgár 
azonosítására alkalmatlan adathiány.  
A 39817C00011. sorszámú íven az 1. és a 39817C00014. sorszámú íven a 6. 
sorszámú ajánlás esetén a választópolgár neve helyett a leánykori név feltüntetése 
sem tekinthető érvényesnek. Az ajánlóíven a választópolgár nem a nevét tüntette fel, 
ezért e két ajánlás is a fent felhívott Ve. rendelkezésekbe ütközik, ez okból 
érvénytelen.  
 
A Választási Bizottságoknak a Ve. 133. §-ának (2) bekezdése alapján a jelölt 
nyilvántartásba vétele visszautasításáról hozott határozata nem mérlegelési 
jogkörben hozott határozat, csak a fent felhívott törvényes feltételeknek való 
megfelelés vizsgálható. Az érvényesség feltételeit a Ve. rendelkezései kógens és 
taxatív módon sorolják fel, a szabályozás mérlegelést nem enged.  
A fent kifejtett indokai alapján az ítélőtábla a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének a) 
pontja alapján a megtámadott határozatot helybenhagyta.  
 
A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki.  
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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 forint, amelynek a viselésére az Itv.  
59. §-ának (1) bekezdése és a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. §-ának (2) 
bekezdése alapján a kérelmező köteles.  
 
D e b r e c en, 2014. szeptember 24. 

 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. előadó bíró, Dr. Veszprémy 
Zoltán s.k. bíró 


