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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Kerekes Edit ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező neve z-i 

(cím) lakos kérelmezőnek – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási 

Bizottság 64/2019. (X.2.) számú és 65/2019. (X.2.) számú TVB határozata ellen benyújtott 

felülvizsgálati kérelme folytán meghozta a következő 

 

 

v é g z é s t: 

 

 

Az ítélőtábla a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 64/2019. 

(X.2.) TVB határozatát és 65/2019. (X.2.) TVB határozatát megváltoztatja, és a Mester 

Zoltánné által előterjesztett kifogást elutasítja. 

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincsen helye. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

Mester Zoltánné, mint az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölt kifogást terjesztett elő a Záhony Helyi 

Választási Bizottsághoz hivatkozva arra, hogy ismeretlenek megsértették a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) 

pontjában írt, a választási eljárás tisztaságáról, az (1) bekezdés b) pontjában írt, az önkéntes 

részvétel a választási eljárásban, illetve az (1) bekezdés e) pontjában írt, a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlásról szóló alapelveket. Előadta, hogy Záhonyban több lakóház 

is található, amelyek esetén az ott lakók névjegyzékben szereplő száma 

összeegyeztethetetlen az ingatlan befogadóképességével, így például a Záhony, cím1 alatti 

címre 10, míg a Záhony, cím2 alatti címre 9 fő van bejelentkezve. Ezek az ingatlanok 

teljesen alkalmatlanok arra, hogy ennyi ember életvitelszerűen ott tartózkodjék. Utalt arra, 

hogy a választási eljárás alapelveinek sérelmét azok is megvalósíthatják, akik adatot 

szolgáltatnak a választási szervek irányába, illetve azok is, akik hamis lakcím adatokat 

jegyeztek be. Kérte, hogy a választási bizottság a jogsértés tényét állapítsa meg és a 

jogsértőt a további jogsértéstől tiltsa el. 

 

A Záhony Helyi Választási Bizottság 37/2019. (IX.27.) számú HVB határozatával a 

kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította azzal az indokolással, hogy a kifogás a 

jogszabálysértés bizonyítékait nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontjában írtak 

ellenére, ezért azt a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani. 

 

A határozattal szemben a kifogást előterjesztő határidőn belül fellebbezést terjesztett elő, 

amelyben kérte, hogy a területi választási bizottság a helyi választási bizottság határozatát 

változtassa meg és a kifogásnak adjon helyt. Arra hivatkozott, hogy a helyi választási 

bizottság megsértette a Ve. 43. § (1) bekezdésében írt tényállás tisztázási kötelezettségét, 
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mert beadványában pontosan megjelölte az érintett ingatlanokat és azt is, hogy milyen 

adatot – az oda bejelentkezettek számát – tart jogsértőnek. A Ve. 43. § (4) bekezdése 

szerint a hivatalosan ismert köztudomású tényeket nem kell bizonyítani, márpedig a Ve. 

101. §-a szerint a Nemzeti Választási Iroda szavazóköri bontásban hozzáférhetővé teszi a 

szavazóköri névjegyzéket a választási irodák számára. A választási irodák a választási 

bizottságok titkárság feladatait látják el, ily módon pedig mind az irodának, mind a 

bizottságnak hivatalos tudomása kellett legyen az állításainak bizonyítékáról. 

 

A Záhony Helyi Választási Bizottság határozatával szemben a Magyar Szocialista Párt, 

mint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásának jogerősen nyilvántartásba vett jelölőszervezete is fellebbezést nyújtott be a 

Mester Zoltánné által előterjesztett fellebbezésben írt kérelemmel és indokolással egyező 

tartalommal. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 64/2019. (X.2.) számú 

TVB határozatával Mester Zoltánné fellebbezését, míg a 65/2019. (X.2.) számú TVB 

határozatával az MSZP fellebbezését bírálta el. Mindkét határozatban megváltoztatta a 

Záhony Helyi Választási Bizottság 37/2019. (IX.27.) számú határozatát és a kifogásnak 

részben helyt adott. A határozatok indokolása azonos, s a szerint a területi választási 

bizottság elfogadta, hogy a Ve. 43. § (4) bekezdésére tekintettel a helyi választási 

bizottságnak érdemi döntést kellett volna hoznia az előterjesztett kifogásról. Megállapította 

a területi választási bizottság, hogy a kifogást tevő beadványában írt lakásokba 9-10 

személy van bejelentkezve, ami a rendeltetésszerű joggyakorlás elvébe ütközik, mivel nem 

életszerű, hogy életvitelszerűen ennyi személy lakjon egy lakásban. A választási bizottság a 

jogsértés elkövetőinek személyét a rendelkezésre álló bizonyítékokból nem tudta 

megállapítani, ezért a további jogsértéstől eltiltó határozatot nem tudott hozni.  

 

A területi választási bizottság mindkét határozatával szemben kérelmező cím1 alatti lakos 

jogi képviselője útján bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, s abban kérte a 

határozatok megváltoztatását és a helyi választási bizottsághoz benyújtott kifogás 

elutasítását. Akként érvelt, hogy a területi választási bizottság jogszabálysértő döntést 

hozott, mert tényállás tisztázási kötelezettségének nem tett eleget, ezzel megsértette a 

jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, illetve a döntése meghozatalakor 

hibásan mérlegelte a felhozott és benyújtott bizonyítékokat. Mint a kifogásban megjelölt 

ingatlan tulajdonosa előadta, hogy oda nem 10, csupán 5 személy van bejelentkezve, s ők 

valamennyien családjának tagjai. A választási bizottság a határozata meghozatalakor 

csupán a kifogást előterjesztő előadására hagyatkozott, s úgy hozott döntést, hogy 

hiteltérdemlő, minden kétséget kizáró bizonyíték nem állt rendelkezésére. Álláspontja 

szerint a helyi választási bizottság helyesen utasította el a kifogást a Ve. 215. § c) pontja 

alapján. 

 

Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet alaposnak találta. 

 

Mindenekelőtt az ítélőtábla rögzíti, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet előterjesztő 

személy a Ve. 222. § (1) bekezdése szerinti „érintett”, így a jogorvoslati kérelem 

előterjesztésére jogosult. 

 

A Ve. 208. §-a kimondja, hogy kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a 

választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: 

jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, 
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jelölőszervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezet nyújthat be. 

 

A Ve. 212. § (2) bekezdés szerint a kifogásnak tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértés megjelölését, 

b) a jogszabálysértés bizonyítékait. 

 

Az ítélőtábla megítélése szerint a helyi választási bizottság a helyi választási iroda által 

ismert tények tekintetében nem támaszthatott volna olyan követelményt a kifogás 

előterjesztőjével szemben, hogy bizonyítsa, hogy a Záhony, cím1 alatti címre hány személy 

van bejelentkezve, ezt az adatot ugyanis hivatalból, a helyi választási irodán keresztül 

ismernie lehetett. 

 

Megjegyzi csupán az ítélőtábla, hogy a névjegyzék nyilvános, az a kifogást tevőnek is 

rendelkezésére állt, semmi sem akadályozta abban, hogy annak ismeretében konkrétan 

megjelölje az érintett ingatlanba bejelentkezett személyeket. 

 

A kifogást tevő állítása – hogy a megjelölt lakásba 10 személy van bejelentkezve – akár az 

ő általa szolgáltatott bizonyíték, akár a választási bizottság hivatalos tudomása alapján 

válik ismertté a döntésre jogosult szerv előtt, önmagában semmilyen jogsértés 

megvalósulását nem jelenti. 

 

Adott esetben a bírósági felülvizsgálati kérelmet előterjesztő érintett személy előadása 

szerint egyébként is téves az, hogy 10 személy lenne bejelentkezve a cím1 alatti címre. 

 

Egy-egy lakcímre bejelentkezett személyek száma konkrét bizonyíték nélkül az 

önkormányzati választásokkal nem hozható összefüggésbe. Amennyiben valós is lenne, 

hogy egy lakcímre „sokan” vannak bejelentkezve, az nem jelenti sem a választási eljárás 

tisztaságának, sem a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének, sem az önkéntes 

részvétel elvének sérelmét, annak tisztázása, ismerete, bizonyítása nélkül, hogy mekkora 

ingatlanról van szó, mi az oda történt bejelentkezés időpontja és oka, „életszerűtlenségre” 

utalással ez nem kifogásolható. A választási bizottságnak – de a bíróságnak sem – nem 

tartozik hatáskörébe a névjegyzék ilyen szempontból való vizsgálata, ez esetleg 

közigazgatási vagy büntetőeljárásnak lehet tárgya. 

 

Önmagában az egy lakcímre bejelentkezettek száma semmilyen jogszabálysértést nem 

valósít meg. 

 

Összességében: a kifogást benyújtó terhére nem róható, hogy nem jelölt meg 

bizonyítékokat állításai alátámasztására, mert az előadottakról a választási bizottságnak 

hivatalból tudomással kellett bírnia, ám a kifogásolt tény semmilyen jogsértést nem valósít 

meg és ezért a kifogást a helyi választási bizottságnak a Ve. 220. §-a alapján kellett volna 

elutasítania. 

 

Ebből következően a területi választási bizottság tévedett, amikor a helyi választási 

bizottság határozatát megváltoztatta és a kifogásnak részben helyt adott. Megjegyzi az 

ítélőtábla, hogy amennyiben a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, a határozata 

rendelkező részében kell pontosan rögzítenie, hogy annak mely részét találta alaposnak. 
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A kifejtettekre tekintettel az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatait 

megváltoztatta a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján és a kifogást elutasította a Ve. 

220. § alkalmazásával. 

 

Debrecen, 2019. október 9. 

 

Dr. Veszprémy Zoltán s.k. a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Gárdosi Judit s.k. bíró, Dr. 

Árok Krisztián s.k. bíró 

 

 

 

 

      A kiadmány hiteléül: 

 

       -kiadó- 


