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A Debreceni Ítélőtábla a személyesen eljáró kérelmező neve (cím) kérelmező által a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 44/2019. (IX.18.) számú 

határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán meghozta a következő 

 

v é g z é s t: 

 

Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

 

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

A kérelmező az önkormányzati választásokon Nagykálló településen egyéni listás 

jelöltként és polgármesterjelöltként indult, ugyanakkor 2019. szeptember 9-én ajánlóív 

iránti igényt jelentett be az Érpataki Helyi Választási Irodához, mert Érpatak településen 

polgármesterjelöltként kíván ajánlásokat gyűjteni. A helyi választási iroda az ajánlóív 

kiadását megtagadta figyelemmel arra, hogy az a 2010. évi L. törvény (Övjt.) 8. §-ába 

ütközik. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló Övjt. 8. § 

(1) bekezdése értelmében a választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet és listát is 

ajánlhat, de csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést. A (2) 

bekezdés szerint az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg 

legfeljebb egy polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.  

 

A kérelmező kifogással élt az Érpataki Helyi Választási Bizottsághoz, amely 33/2019. 

(IX.13.) számú határozatával a kifogást elutasította. A kérelmező az Övjt. 8. § idézett 

bekezdéseit akként értelmezte, hogy jelölési fajtánként csak egy településen fogadhat el 

jelölést, annak azonban nincs akadálya, hogy eltérő jelölést különböző településeken 

elfogadjon. A helyi választási bizottság az álláspontját nem osztotta, és hivatkozott a 

15/2014. NVB iránymutatásra, amelynek értelmében, ha nem ugyanazon a településen 

fogadta el a jelöléseket, az ajánlóív kiadása törvényi tilalomba ütközik. 

 

A kérelmező a helyi választási bizottság határozata ellen fellebbezéssel élt, mert véleménye 

szerint az érveit érdemben nem bírálták el, és a Nemzeti Választási Bizottság idézett 

határozata ellentétben áll a törvénnyel, és a jogszabályi hierarchiára tekintettel 

törvénysértő. A kifogásában előadottakat megismételte és fenntartotta, és bejelentette, hogy 

a polgármesterjelöltségi igényét egyébként visszavonta.  

 

A területi választási bizottság a helyi választási bizottság határozatát helybenhagyta. 

Kifejtette, hogy a Nemzeti Választási Bizottság iránymutatásában megfogalmazottakkal 

egyetért. Eszerint „amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár által a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán elfogadott jelölések nem 

ugyanazon településen, fővárosi kerületben vagy megyében vannak, vagy ugyanabban a 

jelölési fajtában több jelölést is elfogadott, a választási iroda az ajánlóív iránti igény 

rögzítése során az NVR által adott jelzés alapján tájékoztatja a választópolgárt, hogy az 

ajánlóív kiadása törvényi tilalomba ütközik és ezért az ajánlóíveket nem adja ki. …az Övjt. 

8. § (1) bekezdésének és (2)-(6) bekezdések rendelkezéseinek egymáshoz való viszonyából 
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is következik, hogy amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár akár az 

egyéni listás választási rendszerben, akár a vegyes választási rendszerben – a törvény 

szabályaival összhangban – több különböző jelölést is elfogad, úgy azt csak ugyanazon 

településen, fővárosi kerületben teheti meg”.  

 

A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében továbbra is sérelmezte, hogy érveit 

érdemben nem bírálták el, a NVB 15/2014. számú iránymutatása ellent mond az Övjt. 8. §-

ában foglaltaknak, az iránymutatás felülírja a hatályos törvényt, azt önkényesen és 

jogellenesen korlátozza. Az iránymutatás törvénysértő és alkotmányellenes, s ezért nem 

lehetett volna törvényben biztosított alkotmányos alapjog csorbítására alkalmazni.  

 

A 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági 

felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint 

a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) 

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be, ezért az ítélőtábla a 

rendelkező rész szerint határozott.  

 

Debrecen, 2019. szeptember 24. 

 

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

Gárdosi Judit s.k. bíró 

 

 

 

      A kiadmány hiteléül: 

 

       -kiadó- 


