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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Bódor Sarolta ügyvéd (cím) által képviselt ’kérelmező 
neve’ (cím) kérelmezőnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási 
Bizottság 71/2014. (X.16.) számú határozata bírósági felülvizsgálata iránt benyújtott 
kérelme tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta a következő  
 
 

v é g z é s t : 
 
 

Az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát helybenhagyja. 
 
E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 
 

I n d o k o l á s  
 
A kérelmező a Nagykálló Helyi Választási Bizottság 73/2014. (X.13.) és 74/2014. 
(X.13.) számú, a választási eredményt megállapító határozatai ellen kifogást és 
fellebbezést terjesztett elő. A jogorvoslati kérelmet a kérelmező személyesen 
nyújtotta be a roma önkormányzati választások során tapasztalt eseményeket 
sérelmezve. Ennek alapján kérte a szavazatok újraszámlálását, a regisztrációs 
papírok, a postai utalványok vizsgálatát. Kérelmét azzal indokolta, hogy többen is 
jelezték, hogy a L. szervezet jelöltje a választás előtt pénzt ígért, és pénz kaptak tőle.  
 
A területi választási bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 
Idézte a 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 224. § (3) bekezdését, amely szerint a 
fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, 
amelynek hiányában a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 
 
A területi választási bizottság határozata ellen a kérelmező jogi képviselője útján 
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Sérelmezte, hogy a határozat a Ve. 46. § da) 
pontjában írtakkal szemben a tényállást és az annak alapjául elfogadott 
bizonyítékokat nem tartalmazza. Közölte a kérelmező személyi azonosító jelét és 
kifejtette, hogy a szigorú alaki kellékek sem eredményezhetik azt, hogy bizonyítottan 
a Ve. szabályaiba ütköző, választási csalással létrejött eredmények legalizálhatók 
legyenek. A Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglaltak ugyanis sérültek 
azáltal, hogy a választást megelőzően a L. szervezet jelöltje pénzt ígért a 
szavazóknak, amennyiben a szavazatukat rá adják le, tovább papír cetliket adtak a 
választásra jogosultak kezébe, amelyek tartalmazták a szavazólapon bejelölendő 
képviselők sorszámát és nevét. 
 
A felülvizsgálati kérelem alaptalan. 
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A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja értelmében a fellebbezésnek tartalmaznia kell 
egyebek mellett a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját. A 231. § (1) 
bekezdése értelmében a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az 
nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 
 
A területi választási bizottság határozata tehát törvényes volt, abban pedig egységes 
a bírói gyakorlat (például: Kúria Kvk.II.37.292/2014/2., Kvk.I.37.289/2014/2. stb.), 
hogy az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás törvényessége az ügy érdemét érintő 
érvekkel nem cáfolható. Ilyen esetben a bírósági felülvizsgálat tárgya az, hogy a 
választási bizottság érdemi vizsgálat nélküli elutasító határozata törvényes volt-e 
vagy sem. 
 
Ezért az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát a Ve. 231. § (5) 
bekezdésének alkalmazásával helybenhagyta. 
 
Megállapította az ítélőtábla, hogy a kérelmező a kérelmén 30 000 Ft illetéket rótt le. 
A választási eljárásban a bírósági felülvizsgálati kérelem illetéke az 1990. évi XCIII. 
törvény 43. § (7) bekezdése alapján 10 000 Ft. Ezért a kérelmező 20 000 Ft illeték 
visszatérítését kérheti az adóhatóságtól.  
 
Debrecen, 2014. október 21. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró, Dr. Kocsis Ottilia 
s.k. bíró 


