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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Erdei Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Erdei Csaba 
ügyvéd) által képviselt … (cím) kérelmezőnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területi Választási Bizottság 2014. szeptember 12. napján hozott 41/2014. (IX.12.) 
számú határozata ellen benyújtott 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 41/2014. 
(IX.12.) számú határozatát helybenhagyja. 
 
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10 000 
(Tízezer) forint eljárási illetéket. 
 
Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I n d o k o l á s : 
 

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 136/2014. (IX.8.) számú 
határozatával elutasította …, az Összefogás Párt jelölőszervezet képviselőjelöltjének 
jelöltként történő nyilvántartásba vételét. A határozat indokolása 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 szükséges 63 aláírás helyett 53 
elfogadható aláírást gyűjtött. 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 41/2014. (IX.12.) 
számú határozatával a kérelmező fellebbezését elutasította, egyúttal a Nyíregyházi 
Helyi Választási Bizottság 136/2014. (IX.8.) számú határozatát helybenhagyta. A 
határozat indokolása szerint a területi választási bizottság a rendelkezésére álló iratok 
alapján megállapította, hogy a Nemzeti Választási Rendszerben rögzített ajánlások 
száma 63, ebből elfogadható 53, többszörös ajánlás miatt érvénytelen 4 és további 6 
ajánlás sem fogadható el. Az ajánlások érvénytelenségének okaként: adateltérést, 
adathiányt, illetve azt tűntette fel, hogy az ajánló személy nem szerepel a 
nyilvántartásban. 
 
A kérelmező 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 a választáson. 
Arra hivatkozott, hogy a választási bizottságok nem tettek eleget indokolási 
kötelezettségüknek, nem jelölték meg, hogy mely ajánlásokat milyen okból nem 
tartottak elfogadhatónak. 
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A felülvizsgálati kérelem alaptalan. 
 
A Ve. 125. § (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 
122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló 
választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg 
kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges 
számot. A (3) bekezdés kimondja, hogy 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 127. § (3) bekezdése úgy szól, hogy az ajánlások 
ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bizottságot. A 133. § (2) bekezdése értelmében a 
választási bizottság visszautasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, ha a bejelentése a 
törvényes feltételeknek nem felel meg.  
 
A Ve. 122. §-ának (1) bekezdése szerint az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a 
választókerületben választójoggal rendelkezik. A (2) bekezdés alapján az ajánlóívre 
rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, 
magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. A (4) bekezdés úgy rendelkezik, 
hogy a választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai 
érvénytelenek. 
 
A Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja alapján bírósági felülvizsgálati kérelmet 
jogszabálysértésre hivatkozással lehet benyújtani. A 224. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) 
bekezdés szerinti alapját. 
 
A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a bíróság 
a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja. 
 
Az adott esetben az ítélőtábla a választási iroda által a Ve. 227. § (1) bekezdése 
alapján megküldött összes irat alapján megállapította, hogy az ajánlások ellenőrzése 
az előzőekben idézett törvényi rendelkezéseknek megfelelően történt. A választási 
iroda által az ajánlások ellenőrzése során a Ve. 125. §, 126. § rendelkezésének 
megfelelően történt eredményközlésen alapul a helyi választási bizottság és a területi 
választási bizottság határozata is. 
 
Az ítélőtábla megállapította, hogy a kérelmező jelöltként történő nyilvántartásba 
vétele elutasításának indoka a Ve. 122. § (1), (2) és (4) bekezdésében írt 
feltételeknek nem megfelelő 10 jelölés. Ebből 4 a Ve. 122. §-ának (4) bekezdésébe 
ütköző többszörös ajánlás, míg 6 esetben az „ajánló” a Ve. 122. § (1) bekezdésében 
írtak ellenére nem a jelölt egyéni választókerületében rendelkezik választójoggal. 
 
A Ve. 228. § (2) bekezdése második mondata szerint a bírósági eljárásban a Polgári 
perrendtartásról (Pp.) szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit 
kell – az e törvényben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni. A Pp. 324. § (1) 
bekezdése akként rendelkezik, hogy az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a közigazgatási 
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határozat felülvizsgálata iránti perekben e fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 
 
A Pp. 164. § (1) bekezdése kimondja, hogy a per eldöntéséhez szükséges tényeket 
általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a 
bíróság valónak fogadja el. 
 
Mindezekből következően az adott esetben a kérelmezőnek kellett volna igazolnia 
azt, hogy a sérelmezett határozatok törvénysértőek, az abban foglalt megállapítások 
megalapozatlanok. E bizonyítási kötelezettségének a kérelmező nem tett eleget. 
Tény, hogy a jogorvoslati kérelemmel támadott határozatok csak az el nem 
fogadható ajánlások számát rögzítik, részletesen nem tartalmazzák, hogy abból 
hányat, s milyen indokkal nem vettek figyelembe. Az előzőekben írtak szerint 
azonban ez a pontos szám a rendelkezésre álló iratok alapján tisztázható volt, mert 
az ajánlóíveket az illetékes bizottság egy-egy ajánlás el nem fogadásának indokát 
tartalmazó jegyzettel látta el. Ezeket az ajánlóíveket a kérelmezőnek is módjában állt 
volna megtekinteni a felülvizsgálati kérelem előterjesztése előtt, s így lehetősége lett 
volna a bizottságok által el nem fogadott ajánlások érvényességének igazolására. E 
lehetőséggel azonban a kérelmező nem élt. 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelemmel támadott 
határozatot a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének a) pontja alapján helybenhagyta, mert 
az a Ve. felhívott rendelkezéseinek megfelelő, törvényes határozat. 
 
A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki. 
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 62. § (1) bekezdés s) pontja 
alapján a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes 
eljárásban a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illette meg, azonban az Itv. 43. § (7) 
bekezdése alapján feljegyzett 10 000 forint illetéket a kérelem eredménytelensége 
folytán az állam részére meg kell térítenie az Itv. 59. § (1) bekezdése szerint. 
 
D e b r e c e n, 2014. szeptember 18. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Veszprémy Zoltán s.k. előadó bíró, Dr. Kocsis 
Ottília s.k. bíró 


