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A Debreceni Ítélőtábla dr. Néző Gabriella ügyvéd ügyintézése mellett a Néző 
Gabriella Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) 
kérelmezőnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 
37/2014. (IX.12.) 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 
37/2014. (IX.12.) számú határozatát helybenhagyja. 
 
A kérelmező köteles megfizetni az államnak külön felhívásra 10 000 (Tízezer) 
forint 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 Bizottság 138/2014. (IX.8.) 
számú határozatával elutasította …., a Lehet Más a Politika jelölőszervezet 
képviselőjelöltjének jelöltként történő nyilvántartásba vételét. A határozat 
indokolása szerint a választási iroda a jelölt 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 
szükséges 58 aláírás helyett 49 elfogadható aláírást gyűjtött. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 37/2014. (IX.12.) 
számú határozatával a jelölt fellebbezését elutasította és egyúttal a Nyíregyházi 
Helyi Választási Bizottság határozatát helybenhagyta. A határozat indokolása 
szerint a Nemzeti Választási Rendszerben rögzített 69 ajánlásból 49 elfogadható, 
11 nem elfogadható. Az ajánlások érvénytelenségének oka: adateltérés, az adott 
személy a nyilvántartásban nem szerepel, az ajánlás nem értelmezhető. 
 
A jelölő szervezet a bírósági felülvizsgálati kérelmében a területi választási 
bizottság jogszabálysértő határozatának a megváltoztatását, a Lehet Más a Politika 
jelölőszervezet egyéni önkormányzati képviselőjelöltjeként … nyilvántartásba 
vételét kérte. Indokolása szerint a támadott határozat a Ve.  
122. §-ának (2) bekezdésébe és a 126. §-ába ütközik. 9 ajánlás azon okból történt 
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elutasítását sérelmezte, hogy az ajánlást adó választópolgár nem a jelölt 14. 
számú egyéni választókerületében rendelkezik állandó lakóhellyel: a Nyíregyháza, 
Kállói út 19. szám alatti lakosként a 29148.I.0006 sorszámú ajánlóíven az 1., 2., 
3., 4., 5., 6., 7. és 8., valamint a 29148.I.0005 sorszámú ajánlóíven a Haladás u. 
6. szám alatti lakos 7. sorszámú ajánló. Csatolta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Helyi Választási Iroda vezetőjének 2/2014. (III.22.) számú határozatát a megyei 
jogú városban az egyéni választókerületek kialakításáról, amelynek melléklete 
szerint a 14. számú önkormányzati választókerülethez tartozik a Kállói út mindkét 
oldala az 1-7. házszámok kivételével, a függelék szerint a Haladás u., a Kállói út 
16-tól a páros oldal végéig és a Kállói út 9-től a páratlan oldal végéig. 
 
A kérelem nem alapos. 
 
Az ítélőtáblának a bírósági felülvizsgálati kérelemről a Ve. 231. §-ának (4) 
bekezdésének megfelelően a sérelmezett határozaton túl az azt megelőző eljárást 
megvizsgálva kellett abban a kérdésben állást foglalnia, hogy a kérelemmel 
érintett 9 ajánlás érvényes-e és ennek folytán az elfogadott 49 ajánlással a 
kérelmező jelöltje érvényes ajánlásainak a száma eléri-e a jelöltséghez szükséges 
58 ajánlást.  
 
A Ve. 122. §-ának (1) bekezdése alapján az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a 
választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. A helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-ának 
(1) bekezdése alapján egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 
A Ve. 125. §-ának (3) bekezdése alapján az ajánló választópolgár azonosítását és 
választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi 
névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival 
való összevetésével kell elvégezni. 
A helyi önkormányzati képviselők választása során irányadó Ve. 306/A. §-ának (1) 
bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője által kialakított egyéni 
választókerület nem lehetett az ítélőtábla eljárásának tárgya, figyelemmel a Ve. 
307/Q. §-ának a rendelkezéseire. 
       
Az ítélőtábla a Ve. 81. §-ának (2) bekezdése alapján a választások hivatalos 
honlapján a Nemzeti Választási Iroda által közzétett választókerületek 
nyilvántartása alapján meggyőződött arról, hogy a Kállói út 19. szám nem tartozik 
a 2014. október 12. napjára kiírt önkormányzati választásokra irányadóan 
kialakított Nyíregyháza 14. egyéni választókerülethez, az abban kialakított 6, a 87-
92. számú szavazókör területéhez. A 91. számú szavazókörzet adatai szerint oda a 
Kállói út 16. házszámtól a páros, illetve a 73. kezdő házszámtól a páratlan 
házszámok tartoznak. A Kállói út 19. szám a Nyíregyháza 12. egyéni 
választókerületéhez, és annak 78. számú szavazóköréhez tartozik, mint a Kállói út 
3-71/B. közé eső páratlan házszám. 
Nyíregyháza 14. egyéni választókerület 89. számú szavazókörének körzetadatai 
szerint a Haladás utca teljes közterülete a 14. egyéni választókerülethez, a 89. 
számú szavazókörhöz tartozik. Ez az egy jelölés azonban nem elég a kérelmező 
jelöltként történő nyilvántartásba vételéhez. 
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Ezért a bírósági felülvizsgálat tárgyává tett 9 ajánlásból 8 ajánlás a Ve. 126. § a) 
pontjába ütközött, nem érvényes, mert az ajánló választópolgár a kérelmező 
jelölőszervezet által állított jelölt 14. választókerületében nem volt jogosult jelöltet 
ajánlani. 
A 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 forint, 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 18. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. előadó bíró,  
Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró 


