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A Debreceni Ítélőtábla dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai 
Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt … (cím) kérelmezőnek – a Heves Megyei Területi 
Választási Bizottság 43/2014. (IX.19.) 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 kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. 
 
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 1 000 
(Egyezer) forint illetéket. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I n d o k o l á s : 
 

A Füzesabonyi Helyi Választási Bizottság 55/2014. (IX.15.) számú határozatával 
elutasította …, a Füzesabonyi Lokálpatrióta Egylet polgármester-jelöltjének a 
kifogását. A kifogás tárgya ... független polgármester-jelöltnek a választási 
alapelveket sértő, megtévesztően a FIDESZ általi jelöltségére utaló plakátjai és 
facebook oldali kommunikációja volt. A kifogás a jelölt további jogsértéstől való 
eltiltására, a választók megtévesztésére alkalmas plakátok eltávolítására, a 
bejegyzések törlésére irányult.  
A helyi választási bizottság indokolása szerint köztudomású tény, hogy ... a FIDESZ-
KDNP által választási szövetség keretében támogatott független polgármester-jelölt. 
A választási plakát, mint kampányeszköz, azt hivatott elősegíteni, hogy a szövetség 
lényegi eleme, a jelölt támogatása révén a támogató és a jelölt közös programja 
érvényre jusson.  ... a közösségi oldalán feltüntette, hogy független polgármester-
jelölt, és választási szövetségre lépett a FIDESZ-KDNP-vel. Az eseményt kommentáló 
kifogásolt bejegyzés nem valótlan tartalmú, így az nem téveszti meg a 
választópolgárokat. 
 
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a kérelmező fellebbezése folytán hozott 
43/2014. (IX.19.) számú határozatával a helyi választási bizottság határozatát 
helybenhagyta. Indokolásában megállapította, hogy döntése során a bizonyítékok 
megfelelő mérlegelésével járt el, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 43. § (4)-(5) bekezdései, a 142. §, illetve 144. §-a 
helyes alkalmazásával utasította el a kifogást. A kifogásolt plakát és a közösségi 
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oldalon tett bejegyzés nem sérti a kifogásban megjelölt választási alapelveket. ... 
polgármester-jelöltről egyéb, a választópolgárok számára elérhető közhiteles 
forrásokból megismerhető a függetlenként történő indulása a 2014. évi helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. 
 
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a kérelmező a Lokálpatrióta Egylet képviselő-
jelöltjeként nyújtotta be. A kérelme a határozat oly módon történő megváltoztatására 
irányult, hogy az ítélőtábla a helyi választási bizottsághoz benyújtott kifogásnak 
adjon helyt. Indokolása szerint az a körülmény, hogy a kifogásolt plakátok ... 
érdekében kerültek kihelyezésre, de azokon nincs feltüntetve a független 
polgármester-jelöltsége, ezzel szemben a FIDESZ színvilága, logója és esetenként 
szlogenjei szerepelnek. Ezzel azt a látszatot kelti, hogy nem független jelölt, hanem a 
FIDESZ jelöltje, magatartása sérti a kifogásban felsorolt alapelveket. Ugyanez igaz a 
közösségi oldalakra, így a „kifogásban” mellékelt facebook kommunikációjára is. 
 
A kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan.  
 
A Ve. 221. §-ának (1) és a 222. §-ának (1) bekezdései eltérően határozzák meg az 
egyes jogorvoslati szinteken a jogosultak alanyi körét. Míg a fellebbviteli fórum előtt 
a fellebbezés joga a központi névjegyzékben szereplő bármely állampolgárt, jelöltet 
megilleti, addig a bírósági felülvizsgálati kérelem előterjesztésére csak az ügyben 
érintett természetes személy jogosult.  
A Ve. 222. §-ának (1) bekezdése alapján a választási bizottság másodfokú határozata 
ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A Ve. 231. §-a (1) 
bekezdésének a) pontja alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat 
nélkül el kell utasítani, ha nem a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be. 
 
A felhívott törvényi rendelkezések alapján a bírósági felülvizsgálati kérelem 
befogadásának, a kérelem érdemi vizsgálatának az egyéb formai és tartalmi kellékek 
mellett az is feltétele, hogy a kérelmező az ügyben érintett legyen.  
A Kúria több határozatában (Kvk.III.37.179/2014/3., Kvk.I.37.439/2014/2., 
Kvk.III.37.503/2014/3.) kimondta, hogy az érintettség akkor állapítható meg, ha a 
kérelmező jogaira és kötelezettségére a kérelemben hivatkozott jogsérelem 
közvetlenül kihat.  
…, a Lokálpatrióta Egylet polgármester-jelöltjének a kifogása alapján ... független 
polgármester-jelölt kampánytevékenysége kapcsán indult ügyben a kérelmező 
érintettsége nem állapítható meg.  
A természetes személy kérelmező a kérelmében nem hivatkozott az üggyel 
kapcsolatos érintettségéről, nem jelölt meg olyan körülményt sem, amelynek alapján 
az állított jogsérelem az ő jogaira és kötelezettségeire személyesen és közvetlenül 
kihatott volna. A kérelmező személyes érintettségére semmilyen adat nem utal, 
ilyenre a kérelméből még csak következtetni sem lehet. A más természetes személy, 
a polgármesterek választási kampányában nyilvánvalóan érintett polgármester-jelölt 
kifogásának az elutasítása önmagában ugyanazon jelölőszervezet egyéni képviselő-
jelöltjének az ügy érdemével kapcsolatos érintettségét nem alapozza meg. 
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Az ítélőtábla rámutat arra is, hogy a szigorú törvényi határidőkhöz kötött, nemperes 
bírósági felülvizsgálati eljárásban sem hiánypótlásnak, sem hivatalbóli bizonyításnak 
nincs helye. A kérelmezőt terhelte volna az, hogy a kérelmében az érintettségét 
meghivatkozza, azt legalább valószínűsítse, ezáltal a Ve. 222. §-ának (1) bekezdése 
alapján a bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására való jogosultságát, a választási 
ügyben a bírósághoz fordulás jogát igazolja. Ennek hiánya a Ve. 231. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján - törvényi jogkövetkezményként - a kérelmének az érdemi vizsgálat 
nélkül történő elutasításához kellett, hogy vezessen. 
 
A közigazgatási nemperes eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
43. §-ának (7) bekezdése és 58. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 1 000 forint, 
amelynek viselésére az Itv. 59. §-ának (1) bekezdése és a 6/1986. (VI.26.) IM 
rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján a kérelmező köteles. 
 
A végzés ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése 
zárja ki. 
 
D e b r e c e n, 2014. szeptember 24. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. előadó bíró, Dr. Veszprémy 
Zoltán s.k. bíró 


