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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Erdei Csaba ügyvéd ügyintézése mellett a Dr. Erdei 
Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt … (címe) kérelmezőnek, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 45/2014. (IX.15.) számú határozata 
ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán indult nemperes eljárásban 
– tárgyaláson kívül – meghozta a következő 
 

v é g z é s t : 
 
Az ítélőtábla a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 
45/2014. (IX.15.) számú határozatát helybenhagyja. 
 
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10 000 
(tízezer) Ft eljárási illetéket. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I n d o k o l á s : 
 
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 179/2014. (IX.12.) 
számú határozatával elutasította a kérelmező …, az Összefogás Párt 
jelölőszervezet képviselőjelöltjének jelöltként történő nyilvántartásba vételét. Az 
indokolás szerint a választási iroda a kérelmező által benyújtott ajánlóíveket a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 125. §-a, 
126. §-a és 127. §-a alapján ellenőrizte és megállapította, hogy a jelölt a 
szükségesnél kevesebb ajánlást gyűjtött. 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság a 45/2014. (IX.15.) 
számú határozatával a kérelmező fellebbezését elutasította, egyúttal a Nyíregyházi 
Helyi Választási Bizottság 179/2014. (IX.12.) számú határozatát helybenhagyta. Az 
indokolás szerint a Területi Választási Bizottság a rendelkezésére álló iratok és 
annak adatai alapján megállapította, hogy a Nemzeti Választási Rendszerben 
rögzített ajánlások száma 96, amiből csupán 46 fogadható el, míg a többi 
adateltérés, adathiány, többszörös ajánlás vagy amiatt érvénytelen, mert a 
nyilvántartásban nem szerepel az adott személy. 
 
A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a határozatok megváltoztatását 
vagy hatályon kívül helyezését és a határozatot hozó szervek új eljárásra és új 
határozat hozatalára utasítását kérte, amely lehetővé teszi, hogy képviselőként 
indulhasson. Indokai szerint a választási bizottságok nem tettek eleget indokolási 
kötelezettségüknek, nem jelölték meg, hogy mely ajánlásban van adateltérés, 
adathiány, többszörös ajánlás vagy a negyedik ok. Utalt a Legfelsőbb Bíróság 
döntésére, amely szerint olyan adathiány vagy adateltérés, amely ellenére 
megállapítható az ajánló személyazonossága, nem akadálya az ajánlás 
elfogadásának. 
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A kérelem nem alapos. 
 
A Ve. 223. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján bírósági felülvizsgálati kérelmet 
jogszabálysértésre hivatkozással lehet benyújtani. A Ve. 224. §-a (3) 
bekezdésének a) pontja alapján a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia 
kell a kérelem 223. § (3) bekezdés szerinti alapját. A kérelem indokai miatt az 
ítélőtábla úgy tekintette, hogy a kérelmező a Ve. 43. §-ának (1) bekezdése és a 
46. §-ának da) pontja megsértésére alapította a felülvizsgálati kérelmét. 
 
Az ítélőtábla a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének a) és b) pontjai alapján a 
megtámadott határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja. Ebből következően 
eljárási jogszabálysértésre hivatkozás esetén is a bírósági felülvizsgálat érdemi 
felülbírálat, érdemben vizsgálandó a támadott határozatba foglalt döntés 
jogszerűsége, megalapozottsága. A Ve. 231. §-ának (4) bekezdése szerint a 
bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a bíróság a sérelmezett határozaton túl 
vizsgálja az azt megelőző eljárást is. Ennek érdekében a Ve. 227. §-ának (1) 
bekezdése alapján a választási iroda az ügy összes iratával küldi meg a kérelmet 
elbírálására a bíróság részére. 
 
Az ajánlás a Ve. 127. §-ának a-c) pontjai alapján csak abban az esetben érvényes, 
ha az ajánló választópolgár a választókerületben jogosult volt jelöltet állítani, az 
ajánlóíven feltüntetett adatai teljes körűen megegyeznek a központi névjegyzék 
adataival, és az ajánlás megfelel a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek. 
 
A Ve. 125. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlásokat a választási iroda 
ellenőrzi, ennek során a (2) bekezdés alapján vizsgálja a Ve. 122. §-ában foglalt 
követelmények teljesülését, és a (3) bekezdés alapján az ajánló választópolgár 
azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a 
központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásainak az 
adataival való összevetésével végzi. A Ve. 122. §-ának (1) bekezdése szerint az a 
választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választó-
joggal rendelkezik; a (2) bekezdés szerint az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást 
adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint 
az anyja nevét; a (4) bekezdés értelmében a választópolgár egy jelöltet csak egy 
ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. 
 
A Ve. 127. §-ának (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének 
eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére 
illetékes választási bizottságot. A Ve. 133. §-ának (2) bekezdése alapján a 
választási bizottság visszautasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, ha a bejelentése 
a törvényes feltételeknek nem felel meg.  
 
A Ve. felhívott rendelkezései alapján az ítélőtábla a megjelölt okból a bíróság által 
felülvizsgálható másodfokú határozat jogszabálysértő voltát nem állapította meg. A 
Ve. 127. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel a határozat a döntés elégséges 
indokait tartalmazta az érvénytelen és az érvényes ajánlások számának, valamint 
az érvénytelenség okainak a megjelölésével. 
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Az ítélőtábla a másodfokú határozatot megelőző eljárás iratai alapján 
megállapította, hogy az ajánlások ellenőrzése a fent felhívott törvényi 
rendelkezéseknek megfelelően történt. A helyi és a területi választási bizottság 
határozata egyaránt a választási irodának az ajánlások tételes ellenőrzése során a 
Ve. 125-126. §-ainak megfelelő eredményközlésén alapul.  
 
A jelöltként történő nyilvántartásba vétel elutasításának indoka a Ve. 122. §-ának 
(1), (2) és (4) bekezdéseiben írt kógens törvényi feltételeknek nem megfelelő 50 
ajánlás volt. Ebből 24 ajánlás a Ve. 122. §-ának (4) bekezdésébe ütköző 
többszörös ajánlás, 14 ajánlás a Ve. 122. § (2) bekezdésébe ütköző, az ajánlást 
adó választó-polgár személyazonosítóját, magyarországi lakcímét, vagy az anyja 
nevét nem megfelelően tartalmazó ajánlás volt. A többi ajánlás a Ve. 122. §-ának 
(1) bekezdésébe ütközik, mert az ajánló választópolgár nem a jelölt Nyíregyháza 
8. számú egyéni választókerületében rendelkezik választójoggal, amiről az 
ítélőtábla a Ve. 125. §-ának (3) és a 81. §-ának (2) bekezdése alapján a 
választások hivatalos honlapján a Nemzeti Választási Iroda által közzétett 
választókerületek nyilvántartása alapján meggyőződött.  
 
A fent kifejtett indokai alapján az ítélőtábla a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének a) 
pontja alapján a megtámadott, a kérelemben megjelölt okból nem jogszabálysértő 
határozatot helybenhagyta. 
 
A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki. 
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 62. §-a (1) bekezdésének s) 
pontja alapján a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló 
nemperes eljárásban a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illette meg. Az Itv. 43. §-
ának (7) bekezdése alapján az eljárás illetéke 10 000 Ft, melynek a megfizetésére 
az ítélőtábla az Itv. 59. §-ának (1) bekezdése alapján az eredménytelenül 
kérelmezőt kötelezte. 
 
D e b r e c e n, 2014. szeptember 19. 
 
Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Bakó Pál s.k. előadó bíró, 
Dr. Pribula László s.k. bíró 


