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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Tordai Csaba ügyvéd (cím) által képviselt Magyar Kétfarkú 

Kutyapárt (cím) kérelmezőnek – a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 

2/2017. (III.27.) TVB számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme 

tárgyában meghozta a következő 

 

v é g z é s t : 

 

 

Az ítélőtábla a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 2/2017. (III.27.) TVB 

számú határozatát helybenhagyja. 

  

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

A Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 1/2017. (II.2.) határozatával 

2017. május 7. napjára időközi önkormányzati képviselő választást tűzött ki Debrecen 06. 

számú önkormányzati egyéni választókerületében. A kérelmező, mint jelölő szervezet 

2017. március 17. napján benyújtotta az ajánlóívek igénylésére szolgáló forma-

nyomtatványt, amelyen a jelöltként indulni kívánó választópolgár (T. I.) jelölést elfogadó 

nyilatkozata és aláírása is szerepel.  

 

A Budapest Főváros XIV. kerület Helyi Választási Bizottsága 26/2017. (III.16.) 

határozatával T. I-t a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltjeként nyilvántartásba vette a 03. 

választókerületben 2017. április 23. napjára kitűzött időközi önkormányzati 

képviselőválasztásra. 

 

A debreceni Helyi Választási Iroda (HVI) informatikai rendszere jelezte, hogy T. I. már 

rendelkezik ajánlóív igényléssel más egyéni választókerületi jelöléshez a Magyar Kétfarkú 

Kutyapárt jelöltjeként, ezért a választási iroda informatikai rendszere az ajánlóívek 

generálása helyett – a több jelölés miatt – automatikusan nyomtatandó tájékoztatót állított 

elő, amelyet a választási iroda átadott a jelölőszervezet képviselőjének. 

 

A jelölőszervezet 2017. március 20. napján kifogást nyújtott be a választási iroda 

tevékenysége ellen, mert álláspontja szerint megsértette a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény (Ve.) 121. § (2) bekezdését. A Ve. 210. § (1) bekezdése alapján a helyi 

választási bizottság a kifogást elutasította arra tekintettel, hogy a kérelmező jelöltjét már 

nyilvántartásba vették a Budapest XIV. kerületi időközi önkormányzati képviselő 

választásra. 
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A kérelmező fellebbezése folytán eljárt Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 

(TVB) sérelmezett határozatával a helyi választási bizottság határozatát helybenhagyta. 

Álláspontja szerint a jelöltállítási jog nem alkotmányos alapjog, a jelöltállítás rendjét a 

választási törvények tartalmazzák. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 8. § (1) bekezdése értelmében a 

választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, de csak egy 

településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést. E rendelkezés azt a célt 

szolgálja, hogy ne fordulhasson elő az az eredmény, amikor a jelöltet egyidőben két 

településen is megválasztják. A szabályozás a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 

elvét, valamint a választópolgárok megtévesztésének elkerülését hivatott szolgálni. A helyi 

választási iroda az irányadó jogszabályoknak megfelelően járt el, jogszabálysértés nem 

volt megállapítható. Feladatai közé tartozik az anyagi jogszabályok betartása, a választások 

törvényes rendjének biztosítása, amely körében az idézett jogszabály betartását is 

ellenőriznie kell. Törvénysértőnek az minősült volna, ha a HVI átadta volna a kért 

ajánlóíveket. 

 

Nem értett azzal egyet, hogy az Övjt. 8. §-a csak az egyidőben tartott választások 

vonatkozásában értelmezhető. A választási eljárással érintett időszak a Budapest XIV. 

kerületben, illetve Debrecenben tartandó választások szempontjából nagyrészt átfedést 

mutat, tekintettel arra, hogy a jelöltség a választás eredményének jogerőssé válásáig tart. 

Rámutatott továbbá arra is, hogy a Ve. 51. § (1) bekezdése a Nemzeti Választási Bizottság 

számára jogkört biztosít a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezése 

érdekében. Az iránymutatás kötelező jogi hatással nem rendelkezik ugyan, de miután az 

eljárása során figyelembe vette, ezért arra határozatában hivatkozhatott is. 

 

A kérelmező a TVB határozata ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyben azt 

kérte, hogy az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát úgy változtassa meg, 

hogy „állapítsa meg, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája a Ve. 

121. § (2) bekezdését megsértette, amikor T. I. részére az ajánlóívek kiadását megtagadta, a 

további jogsértéstől pedig a jogsértőt tiltsa el”. Álláspontja szerint a jogszabályok nem 

biztosítanak a választási iroda számára hatáskört arra, hogy az ajánlóív kiadását tartalmi 

mérlegeléstől tegye függővé. A választási iroda minden mérlegelési lehetőség nélkül 

köteles kiadni az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A TVB 

határozatában megjelölt jogszabályok az iroda eljárását nem támasztják alá. Továbbra is 

hivatkozott arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottság iránymutatása nem jogszabály, és az 

a választási irodák számára hatáskört nem biztosít, kötelező erővel egyébként sem 

rendelkezik. Ezért az ajánlóívek kiadásának megtagadásával a választási iroda megsértette 

a Ve. 121. § (2) bekezdésében foglaltakat, amelyet a TVB-nek meg kellett volna 

állapítania. 

 

Az Övjt. 8. § téves értelmezése miatt a támadott határozat anyagi jogi szempontból is 

jogszabálysértő. Vitatta azt, hogy a jelöltként való indulás ne volna az Alaptörvény által 

garantált alapvető jog. Ezen alapvető jogot korlátozó törvényi rendelkezésnek helye lehet, 

ennek értelmezése során azonban az Alaptörvény XXV. cikkére figyelemmel irányadó a I. 

cikk (3) bekezdése szerinti jogkorlátozási teszt, vagyis úgy kell értelmezni az alapvető 

jogot korlátozó törvényi rendelkezéseket, hogy az a szükségesség-arányosság tesztjének 

megfeleljen, ezért az Övjt. 8. §-ában írt korlátozó rendelkezés kizárólag az egyidejűleg 

tartandó választások esetén alkalmazható, amely feltétel jelen esetben nem áll fenn.  

Ezt támasztja alá a 2011. évi CLXXXIX. törvény 36. § (1) bekezdésének f) pontjában 

szabályozott összeférhetetlenségi ok: a más településen betöltött önkormányzati képviselői 
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megbízatás. Véleménye szerint a törvényalkotó nem látja akadályát annak, hogy különböző 

időpontokban ugyanaz a választópolgár több településen is jelöltként induljon helyi 

önkormányzati választásokon. 

 

A felülvizsgálati kérelem nem alapos. 

 

Az ítélőtábla mindenekelőtt arra mutat rá, hogy az eljárás tárgya ugyan nem alkotmányjogi 

vita, az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdése azonban úgy szól, hogy minden nagykorú 

magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők 

választásán választó és választható legyen. A passzív választójog tehát alkotmányos 

alapjog, amely azonban nem korlátlan. Ugyanezen cikk (4) bekezdése értelmében ugyanis 

sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a 

választhatóságot további feltételekhez kötheti. Ilyen korlátozást tartalmaz az Övjt. 8. §-a, 

amelynek értelmében a választópolgár csak egy településen fogadhat el jelölést a helyi 

önkormányzati választásokon. 

 

E rendelkezés célját mind a kérelmező, mint a választási szervek helyesen határozták meg: 

el kell kerülni, hogy ugyanazt a személyt több helyen is képviselővé válasszák. A 

szabálynak a kérelmező által is javasolt teleologikus értelmezéséből (Alaptörvény 28. cikk) 

azonban az következik, hogy e szabályt nemcsak országos választások esetén, hanem 

minden olyan helyzetben alkalmazni kell, amikor felmerülhet a kettős megválasztás elvi 

lehetősége. A TVB határozata alátámasztja, hogy a két választási időszak túlnyomó része 

időben egybeesik. A Budapest XIV. kerület 3. számú egyéni választókerületében az 

ajánlóív igénylése 2017. március 6-tól kezdődött, a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő 

2017. március 20-án fejeződött be, a választás időpontja pedig 2017. április 23. A 

Debrecen 06. számú egyéni választókerületben ugyanezen időpontok: 2017. március 20., 

április 3., május 7. T. I. jelöltként való nyilvántartásba vétele Budapest XIV. kerületében 

március 16-án megtörtént. Jelölti minősége, ahogy azt a TVB határozata helyesen 

tartalmazza, a választás eredményének jogerőssé válásáig tart. Ezért március 17-én a 

Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájától ajánlóívet nem igényelhetett, 

mert akkor már egy másik választókerületben jelöltként nyilvántartották. A jelölt 

bejelentésének határidejéig pedig a Budapest XIV. kerületi választást még nem fogják 

megtartani. Ezért egyértelműen megállapítható, hogy szemben az Övjt. 8. §-ában 

foglaltakkal, a kérelmező jelöltje, T. I. egyszerre kívánt szerepelni a zuglói és a debreceni 

választáson is jelöltként.  

 

A helyi választási iroda hatáskörével és hatósági jogkörével kapcsolatos fejtegetés is 

alaptalan. 

 

A helyi választási iroda a Ve. 75. §-a értelmében hatósági jogkörrel nem rendelkezik, és a 

kérelmezőnek nyújtott tájékoztatás döntést nem is tartalmazott. Feladatának megfelelően – 

mérlegelés nélkül – csupán tájékoztatta a választópolgárt, hogy az Övjt. 8. §-a értelmében 

indulása törvénysértő, és a törvény értelmében ajánlóívek kiadására nincs lehetőség.  

Határozatot a helyi választási bizottság hozott, amely a Ve. 210. § (1) bekezdése szerint 

megalapított hatáskörében a kérelmező kifogását elbírálta. A választási iroda akkor 

követett volna el törvénysértést, ha az informatikai rendszer alapján megállapítható 

adatokról az érdekeltet nem tájékoztatja. Ebben az esetben merülhetett volna fel az az 

összeférhetetlenségi helyzet, amelyet a kérelmező tévesen értelmez. Az egyidejű indulás 

lehetőségét az egyidőben (vagy egymást átfedő időszakában) megtartott választások 
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esetében az informatikai rendszer kiszűri. Összeférhetetlenség akkor fordulhat elő, ha már 

egy megválasztott önkormányzati képviselő indul más településen önkormányzati 

képviselőként, és ott őt megválasztják. 

 

A fentiek alapján az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát a Ve. 231. § (5) 

bekezdése alkalmazásával helybenhagyta. Csupán megjegyzi, hogy a felülvizsgálati 

kérelem azon eleme, miszerint a bíróság „a további jogsértéstől a jogsértőt tiltsa el” 

értelmezhetetlen, minthogy a jogsértések tilalmát maguk a jogszabályok tartalmazzák. 

 

D e b r e c e n, 2017. április 3. 

 

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

bíró 
 


