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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Petrik Ferenc Ügyvédi Iroda (cím, eljáró ügyvéd: dr. Petrik 

Ferenc) által képviselt kérelmező1 (cím), kérelmező2 (cím) és kérelmező3 (cím) 

kérelmezőknek – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 

109/2019. (X.22.) számú TVB határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme 

folytán meghozta a következő 

 

v é g z é s t: 

 

 

Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

Tiszakerecseny Község Helyi Választási Bizottsága 49/2019. (X.13.) számú határozatával 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 

általános választásának a polgármester választás eredményét a határozata mellékletét 

képező és két eredeti példányban elkészített „szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester 

választásáról” című jegyzőkönyv szerint megállapította. A jegyzőkönyv értelmében a 

választás eredményes volt, a megválasztott polgármester B. Z. 207 szavazatot kapott, míg 

T. A. B. 201 szavazatot. 

 

19 magánszemély kifogást terjesztett elő a helyi választási bizottságnál, amelyben 

tanúnyilatkozatokra utalással állították, hogy a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 

törvény (Btk.) 350. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti bűncselekmények elkövetésével a 

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

bekezdés a), b), c) és e) pontjában írt alapelvek megsértése történt a polgármester választás 

során. 

 

Tiszakerecseny Község Helyi Választási Bizottsága a kifogásokat egyesített eljárásban 

bírálta el és 53/2019. (X.17.) számú határozatával a kifogásnak részben helyt adott, 

megállapította, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjában írott választási 

alapelvek sérelmet szenvedtek, emiatt a polgármester választás eljárásának megismétlése 

mellett döntött. Elutasította a Btk. felhívott szakaszára hivatkozással előterjesztett kifogást, 

hangsúlyozva, hogy e tekintetben hatáskörrel nem rendelkezik. Elutasította a HVB egyik 

tagja által előterjesztett kifogást azzal az indokolással, hogy ő ilyen jogorvoslati kérelem 

előterjesztésére a HVB tagjaként nem jogosult. 

 

A HVB határozatával szemben B. Z. polgármester-jelölt határidőn belül fellebbezést 

nyújtott be, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 

109/2019. (X.22.) határozatával bírált el, annak helyt adott, és a HVB határozatát 
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megváltoztatva a 19 magánszemély által benyújtott kifogást elutasította. A határozata 

indokolásában kifejtette, hogy a kifogásokhoz a kifogást tevők bizonyítékokat nem 

csatoltak, ennek hiányában az állított jogszabálysértések nem tekinthetők bizonyítottnak. A 

HVB határozat indokolása sem tartalmazta, hogy az elsőfokú választási bizottság milyen 

tényállást állapított meg és milyen bizonyítékok elfogadásával. Ugyanakkor rögzítette, 

hogy helytállóan járt el a HVB, amikor a kifogás azon részét, mely a Btk. felhívott 

szakaszának megsértésére irányult, hatáskör hiányában elutasította. Rámutatott, hogy a Ve. 

nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely szerint a HVB tagja nem nyújthat be kifogást a 

HVB határozatával szemben, ezért a 19. magánszemély kifogását is bizonyítottság 

hiányában utasította el. 

 

A TVB határozatával szemben 3 magánszemély nyújtott be bírósági felülvizsgálati 

kérelmet. Kérték a TVB álláspontjuk szerint jogszabálysértő 109/2019. (X.22.) számú 

határozatának megváltoztatását, Tiszakerecseny településen a polgármester választás 

eredményének megsemmisítését és újabb választás elrendelését. Arra hivatkoztak, hogy a 

támadott határozat a Ve. 43. § (1) bekezdését, 231. § rendelkezéseit, valamint a 2. § (1) 

bekezdés a), b), e) pontjában írott alapelveket és a 241. § (2) bekezdés a) és b) pontját sérti. 

Hivatkoztak az általuk becsatolt írásbeli tanúnyilatkozatokra és hangfelvételekre, melyek 

megítélésük szerint egyértelműen igazolják, hogy a polgármester választás során a 

kifogásukban említett jogszabálysértések megtörténtek.  

 

A Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati 

kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 

222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be. 

 

A Ve. 221. §-a a választási bizottság elsőfokú határozata elleni fellebbezés benyújtására 

jogosultakról szól. 

 

A Ve. 222. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság másodfokú határozata, 

továbbá a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat 

be. 

 

A Ve. ezen szakasza szerint tehát a bírósági felülvizsgálati kérelem befogadásának feltétele 

az egyéb formai feltételek mellett az is, hogy a kérelmező az ügyben érintett legyen. 

 

Az egységes bírói gyakorlat értelmében érintettnek a jelölt, a jelölőszervezet és az 

tekintendő, akivel szemben a megtámadott választási bizottsági határozat valamilyen 

jogsértést megállapított. Az érintettség tehát akkor állapítható meg, ha a hivatkozott 

jogsérelem a kérelmező saját jogaira és/vagy kötelezettségeire közvetlenül kihat. 

 

A kérelmezők a bírósági felülvizsgálati kérelemben – egyebek mellett – azt adták elő, hogy 

„az ügyben érintettek vagyunk, hiszen Tiszakerecseny településen FIDESZ-KDNP 

támogatással polgármester-jelölt, aki csak csekély különbséggel lettem 2. a választáson, 

munkájával és tevékenységével maximálisan elégedettek vagyunk és mindennapi 

életkörülményeinket befolyásolná, ha a fentebb ismertetett módszerekkel nyerő 

polgármester vezetné a települést”. 

 

Az ítélőtábla azt állapította meg, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi 

Választási Bizottság kérelmezők által megtámadott határozata a kérelmezők jogaira, illetve 
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kötelezettségeire közvetlenül nem hat ki, a megválasztott polgármester személyével 

kapcsolatos elégedettség vagy elégedetlenség az ügy érdemével kapcsolatos érintettségüket 

nem alapozza meg, s egyikőjük sem a polgármester választáson csekély különbséggel 

vesztes polgármester-jelölt. 

 

A Ve. 224. § (1) bekezdése szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a 

megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A 224. § (2) 

bekezdése kimondja, hogy a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell 

benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon 

megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz. 

 

A Ve. 231. § (3) bekezdése úgy szól, hogy a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálati 

kérelem nem utasítható el, ha a jogosult a fellebbezést az elbírálásra jogosult választási 

bizottságnál, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet az elbírálásra jogosult bíróságnál – 

határidőben – terjeszti elő. A fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság mellett 

működő választási iroda, illetve a bíróság ebben az esetben haladéktalanul intézkedik az 

iratok beszerzéséről. 

 

Az adott esetben a TVB a bírósági felülvizsgálati kérelemmel támadott határozatát október 

22-én hozta. 

 

A kérelmezők hivatkoztak arra, hogy a másodfokú választási bizottság a határozatát 

részükre nem kézbesítette, csak november 5-én. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a 

kérelmezők közvetlenül benyújtották a Debreceni Ítélőtáblához, ahova az 2019. november 

8-án érkezett. A bíróság a Ve. 231. § (3) bekezdése értelmében haladéktalanul intézkedett 

az iratok beszerzéséről, s az iratokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási 

Iroda vezetője 2019. november 8-án meg is küldte a bíróság részére. A megküldött iratok 

tanúsága szerint a TVB határozatával szemben a kérelmezők a bírósági felülvizsgálati 

kérelmüket a TVB-nél is benyújtották 2019. november 7-én 16 óra 04 perckor, amely a Ve. 

10. § (3) bekezdés első mondata értelmében november 8-i érkezést jelent. A területi 

választási iroda által megküldött iratokból a bíróság megállapította, hogy a TVB 

határozatát a másodfokú választási bizottság a határozat meghozatalát követően valóban 

nem kézbesítette közvetlenül a kifogást tevők részére, az – utóbbiak előadása szerint – csak 

november 5-én történt meg. 

 

A Ve. 10. § (1) bekezdése úgy szól, hogy az e törvényben meghatározott határidők 

jogvesztők. A Ve. e szakaszához fűzött kommentár szerint „a választási eljárás viszonylag 

gyors lefolyású, erre tekintettel az eljárásban alkalmazott határidők jellege, így azok 

rövidsége jogvesztő vagy naptári napokban számított volta ehhez igazodik. A választási 

eljárás elhúzódásának megakadályozását célzó érdek olyan legitim cél, amely miatt 

indokolt a határidők szigorú szabályozása. A jogalkotónak a választási eljárásban észszerű 

határidőket kellett megállapítania: amelyek biztosítják a jogorvoslathoz való jogot és 

úgyszintén azt, hogy a választás eredménye minél előbb megszülethessen. Az ész-

szerűtlenül hosszú ideig elhúzódó választási eljárás, az észszerűtlenül hosszú ideig 

elhúzódó jogviták a választások eredményének akár utólagos megkérdőjelezését is 

lehetővé tennék, adott esetben akadályoznák a választott testületek megalakulását vagy 

kétségbe vonnák a már megalakult testületek legitimációját. Ez sértené a népszuverenitás 

elvét, egyúttal ellentétes volna a jogállam demokratikus jellegével (59/2003. (XI.26.) AB 

határozat, 23/2005. (VI.17.) AB határozat). A fentieknek megfelelően a Ve.-ben meg-

határozott határidők jogvesztők, a határidő elmúlása tehát a jogosultság megszűnéséhez 



Pk.II.20.531/2019/4. szám 4 

vezet. Ha a határidő lejárt, kimentésnek, igazolásnak nincs helye, nem hivatkozhat senki 

arra, hogy a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el”. 

 

A fent rögzítettek szerint egyértelmű a TVB határozat közlése tekintetében a TVB 

mulasztása, ám ebből a kifogást tevőket joghátrány nem érte, mert bírósági felülvizsgálati 

kérelem előterjesztésére – az előzőekben kifejtettek szerint érintettségük hiányában – nem 

jogosultak, s a TVB határozat szabályszerű közlése esetén sem lettek volna azok. 

 

A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a fellebbezést és a bírósági 

felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett. 

 

Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla a kérelmezők bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 

231. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján is hivatalból volt köteles elutasítani. 

 

Debrecen, 2019. november 11. 

 

Dr. Veszprémy Zoltán s.k. a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Bakó Pál s.k. bíró, Dr. Árok 

Krisztián s.k. bíró 

 

        A kiadmány hiteléül: 

 

         - kiadó - 


