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A Debreceni Ítélőtábla dr. Fónagy Sándor ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező neve 

(címe) kérelmezőnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 

1/2016. (IV.29.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme 

folytán indult nemperes eljárásban meghozta a következő 

 

v é g z é s t:  

 

Az ítélőtábla a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 1/2016. 

(IV.29.) számú határozatát helybenhagyja. 

 

A kérelmező köteles megfizetni az állam javára a lakóhelye szerinti adó- és 

vámigazgatóság felhívásában megjelölt módon és számlára 10 000 (tízezer) forint 

eljárási illetéket.  

 

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.  

 

I n d o k o l á s 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: 

TVB) 1/2016. (IV.29.) számú határozatával a kérelmező fellebbezését elutasította, 

egyúttal a Kislétai Helyi Választási Bizottság 2016. április 24-én hozott eredményt 

megállapító döntését helybenhagyta. A határozat indokolása szerint a kérelmező 2016. 

április 27-én a Kislétai Helyi Választási Bizottsághoz benyújtott kifogásában előadta, 

hogy az időközi polgármester-választást megnyert M. I. a Nyíregyházi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság határozata alapján a polgármesteri tisztségre méltatlan. Ezért 

jogellenesen indult a választáson és lett megválasztva.  

A tartalma szerint a választás eredménye ellen irányuló kifogást a TVB fellebbezésként 

bírálta el. Az Alaptörvény XXIII. cikkének (1), (5) és (6) bekezdése, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a 

továbbiakban: Övjt.) 1. § (4) bekezdése, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 98. § (1) bekezdésének c)–d) pontjai felhívásával úgy 

foglalt állást, hogy M. I. a kislétai időközi polgármester-választáson jelöltként történő 

indulásának és választásának jogszabályi akadálya nem volt. A polgármesteri tisztsége 

megszűnésének alapját képező jogerős bírói ítélet nem szabott ki letöltendő 

szabadságvesztés büntetést, nem mondta ki a közügyektől való eltiltását, nem zárta ki a 

választójogát. A választás kitűzésétől a lebonyolításáig a választójoggal nem rendelkező 

polgárok nyilvántartásában nem szerepelt.  

 

A polgármester-jelölt kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a TVB 

határozatának megváltoztatását és annak megállapítását kérte, hogy a kislétai 

polgármester-választáson ő került megválasztásra. Indokai szerint a határozat sérti a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 69. § (1) bekezdés d) pontját, 36. és 73. §-ait, a Ve. 2. § (1) 

bekezdés a), c) és e) pontjait, valamint a közszolgálati tisztviselőkről rendelkező 2011. 
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évi CXCIX. törvény 1. § f) pontját, 39. § (1) bekezdés a) pontját és a 225/A. §-át. A 

kérelmező az ítélőtábla által eldöntendő jogkérdésként jelölte meg azt, hogy egy 

jogerősen elítélt, felfüggesztett szabadságvesztés büntetéssel sújtott és ezért 

méltatlannak nyilvánított volt polgármester indulhatott-e jelöltként az időközi 

polgármester-választáson, a többségi szavazat megszerzése esetén jogszerűen 

megválasztott polgármester-e. Tényállítása szerint M. I. büntetett előéletű, a Debreceni 

Ítélőtábla felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, ezért a Nyíregyházi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság a 3.Mpk.50.107/2015/5/11. számú, 2015. november 26-án hozott 

ítéletében megállapította, hogy a polgármesteri tisztségre méltatlan. A Mötv. 69. § (1) 

bekezdés d) pontja alapján a polgármester tisztsége a méltatlansága megállapításával 

megszűnt. Az ítélet jogereje, alkalmazhatósága nem csupán a polgármester eredeti 

mandátumának teljes időszakára, hanem a szükségessé vált időszakos polgármester-

választásra is irányadó. A Ve. kérelemben megjelölt alapelvi rendelkezéseivel ellentétes 

joggyakorlás az, ha a méltatlan polgármester indul a választáson. Amennyiben többségi 

szavazatot szerzett, úgy tisztsége a bíróság ítélete folytán a helyi választási bizottság 

határozata meghozatala napján az Mötv. 69. § (1) bekezdés d) pontja alapján a törvény 

erejénél fogva ismételten megszűnt. Ezért eredményesen megválasztott polgármesternek 

ő minősül, mint a második többségi szavazatot kapott jelölt. További indokai szerint 

jelen eljárásra az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § 

(1) bekezdés s) pontja szerinti illetékfeljegyzési jog mellett a 33. § (2) bekezdés e) 

pontja alapján az illetékmentességi szabály is alkalmazható.  

 

A kérelem nem alapos.  

 

A Ve. 241. §-ában szabályozott, a választás eredménye elleni jogorvoslat eltér a 

bírósági felülvizsgálati kérelem 208. §, 223. § (3) bekezdés a) pontja és a 224. § (3) 

bekezdés a) pontja szerinti, a választási eljárás alapelveinek megsértésére történő 

hivatkozást is engedő általános szabályaitól. Különös jogorvoslati szabály abban a 

tekintetben, hogy a kérelemben a hivatkozás alapja kizárólag a Ve. 240. § (2) bekezdés 

a) és b) pontjában megjelöltek lehetnek. E szerint a választási bizottságnak a választási 

eredményt megállapító döntése ellen fellebbezést benyújtani kizárólag a 

szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő 

voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény 

megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet.  

 

A választás eredménye elleni Ve. 241. § alapján gyakorolható jogorvoslat nem alkalmas 

eszköze a kérelemben jelölt azon jogsértés orvoslásának, hogy a nyertes jelölt nem volt 

választható. A Ve. 1. § b) pontja alapján a helyi önkormányzati polgármester-

választáson is alkalmazandó Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság 

minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet nyilvántartásba vesz. A Ve. 133. § 

(2) bekezdése alapján a választási bizottság visszautasítja a jelölt nyilvántartásba 

vételét, ha a bejelentés a törvényes feltételeknek nem felel meg. A Ve. 162. § (1) 

bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt 

követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. E § (2) bekezdése értelmében a szavazólap adattartalma a 

jóváhagyást követően jogorvoslati döntés következtében megváltozhat. A szavazólap 

adattartalmának jóváhagyása elleni jogorvoslat különös szabályát a Ve. 240. §-a 

tartalmazza: az (1) bekezdés alapján a választási bizottságnak a szavazólap 

adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye 

fellebbezésnek; a (2) bekezdés alapján a határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet 
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kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának 

meghozatalát követő napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási 

bizottsághoz.  

 

Az ítélőtábla a fent felhívott törvényi rendelkezésekből levont jogkövetkeztetése szerint 

a kérelmező a választási eredmény elleni jogorvoslat keretében a választás alapjául 

szolgáló szavazólap adattartalmát eredményesen már nem tehette jogorvoslat tárgyává.  

 

A fentieken túl mutat rá az ítélőtábla arra is, hogy a választási szervek illetve a 

választási ügyekben eljáró bíróság a választási szerv jogorvoslattal támadott döntésének 

a Ve. rendelkezéseinek való megfelelését vizsgálhatja. Az aktív és passzív választójog 

TVB által helyesen felhívott Alaptörvényben, Ve-ben és az Övjt-ben írt szabályai zárt 

rendszert alkotnak. A kérelmező által felhívott egyéb jogszabályok, így az Mötv. 

polgármesteri tisztség megszűnésének eseteire és az összeférhetetlenségre, a 2011. évi 

CXCIX. törvény közszolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó rendelkezései 

alkalmazásának a jelen választási ügyben nincs helye. Azok és a Ve. alapelvi 

rendelkezései alkalmazásával a bíróság a passzív választójog gyakorlásának, a 

választhatóságnak az alaptörvénybe és sarkalatos törvénybe foglalt feltételeit nem 

szigoríthatja.  

 

Azt a kérelmező sem vitatta, hogy a választást megnyert jelölt esetében sem 

Alaptörvény XXIII. cikkének (6) bekezdésében írt ok – bűncselekmény elkövetése vagy 

belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt –, sem az 

Alaptörvény felhatalmazása alapján a sarkalatos törvényként az Övjt. 1. § (4) 

bekezdésében írt ok – jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy 

büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti – nem áll fenn. E 2012. 

január 1-től hatályos szabályozás szerint a passzív választójog, azaz a választhatóság 

joga a szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetel (a büntetések és az intézkedések 

végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 36. § (6) bekezdés d) pont, a 

büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 121. § (2) bekezdés).  

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 2012. január 1-től hatályos 62. 

§ (2) bekezdés a) pontja szerint a közügyektől eltiltott nem rendelkezik választójoggal. 

A közügyektől eltiltás azonban a 62. § (1) bekezdés (a) pontja alapján szándékos 

bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó vagy részben felfüggesztett 

szabadságvesztésre ítélttel szemben alkalmazható jogfosztó-jogkorlátozó 

mellékbüntetés.  

Az ítélőtábla hivatalos tudomása szerint a Debreceni Ítélőtábla Bf.I.708/2014/7. 

sorszámú, 2015. január 26-án jogerős,  az 1978. évi IV. törvény alapján hozott 

ítéletében M. I-vel szemben a közügyektől eltiltás mellékbüntetés alkalmazását 

mellőzte, börtönbüntetése végrehajtását felfüggesztette.  

 

Az ítélőtábla a fent kifejtettekre tekintettel a kérelemben felhozottak értékelésével 

jogszabálysértést nem állapított meg, a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a TVB 

határozatát helybenhagyta.  

 

Tekintettel arra, hogy a jelen nemperes eljárás választási bizottság határozatának 

felülvizsgálatára irányult, arra az Itv. 62. § (1) bekezdés s) pontja irányadó, azaz a 

kérelmezőt az eljárásban illetékfeljegyzési jog illette meg. Az Itv. 43. §-ának (7) 
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bekezdése alapján az eljárási illetéke 10 000 forint, amelynek a megfizetésére az 

ítélőtábla az Itv. 59. § (1) bekezdése alapján az eredménytelenül kérelmezőt kötelezte.  

 

A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki. 

 

Debrecen, 2016. május 4. 

 

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

Zoltán s.k. bíró 

 

 
                                                                                             A kiadmány hiteléül: 

 

                                                                                                                 tisztviselő  

 


