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A Debreceni Ítélőtábla dr. Helmeczy László ügyvéd (cím) által képviselt P. (cím) 
kérelmezőnek – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 
75/2014. (X.16.) 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 
75/2014. (X.16.) számú határozatát helybenhagyja. 
 
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10 000 
(Tízezer) forint eljárási illetéket. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 
 

I n d o k o l á s 
 

A polgármester-jelölt kérelmező 2014. október 12-én a Ve. 2. § (1) bekezdése a) 
és c) pontjaiban megjelölt, a választás tisztaságának megóvása, valamint az 
esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölőszervezetek között választási eljárási 
alapelvek megsértésére hivatkozással kifogást nyújtott be, kérte az eredmény 
hatályon kívül helyezését és Nyírbogáton új választás kitűzését.  
 
Az alapelvi sérelmet négy jogsértés kapcsán állította:  
 
I. A választás napján dr. Sné polgármester-jelölt és az őt támogató testületi 
tagjelöltek, barátok folyamatosan hordták az embereket gépjárművel szavazni és 
egy listát adtak a kezükbe azzal, hogy kire, kikre kell szavazni. Bizonyítékul 
fényképfelvételt csatolt egy személygépjárműről.  
 
II. Sz. és a Jobbik Magyarországért Mozgalom nyírbogáti alapszervezete tagsága 
nevében szórólap terjesztése történt olyan tartalommal, hogy a nyírbogáti 
választópolgárok a szavazataikkal támogassák 24. sorszám alatt Sz.-t, dr. Sné-t a 
FIDESZ-KDNP polgármester-jelöltjét és képviselőjelöltjeit. A szórólap szerint V. a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom Országos Elnöke Nyíregyházán kijelentette, 
hogy ott, ahol a Jobbik nem állít jelöltet, ott támogatják a FIDESZ-KDNP jelöltjeit. 
A kifogástevő szerint Sz. ilyen szórólap kibocsátására nem volt felhatalmazva és a 
hivatkozás sem volt igaz. A szórólap ezért alkalmas volt a választók 
megtévesztésére, a Jobbik szavazók tényleges befolyásolására.  
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III. 2014. október 12-ére virradóra név nélkül mocskolódó, aljas és minden alapot 
nélkülöző adatokat tartalmazó szórólapot terjesztettek. Az alkalmas volt a 
választók befolyásolására. Ennek alátámasztására csatolt szórólap aláírás nélküli 
nyílt levél B.-nek és csapatának.  
 
IV. Dr. Sné a választást megelőző napokban több kisebbséghez tartozó 
személynek mobiltelefont ajándékozott, amely mindenképpen a választás miatt 
történt. 
 
A Nyírbogát Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 51/2014. (X.12.) számú 
határozatával a kifogást elutasította. Indokolása szerint a kifogás I. pontjában 
foglaltakat érdemben nem tudta vizsgálni, mert a fényképfelvételekről nem derül 
ki, hogy melyik napon készültek. A II. pont kapcsán a választás eredményének 
befolyásolását nem tartotta megállapíthatónak. Indokai szerint nincs tudomásuk 
arra vonatkozóan, hogy Sz. tagja-e a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak és 
amennyiben igen, milyen felhatalmazással rendelkezik. Aláírás hiányában az sem 
bizonyított, hogy a szórólap kitől származik, azokat ki gyártotta.  
 
A III. pontban kifejtettek kapcsán nem tudtak meggyőződni a szórólap 
valóságtartalmáról, nem állapítható meg, hogy azt ki készítette és annak tartalmi 
rendelkezéséről sincs információ. Így nem bizonyított, hogy az érdemben 
befolyásolta a szavazás eredményét. A IV. pont kapcsán a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-ának felhívásával úgy 
foglalt állást, hogy e tényállásra sem lehet érdemben döntést hozni. A kifogásban 
nem szerepel dátum és az ajándékozásról bizonyíték nem áll rendelkezésre. 
 
A kifogást tevő a fellebbezésében az első fokú határozat hatályon kívül helyezését 
és Nyírbogáton új választás kitűzését kérte a választási eljárás alapelveinek 
megsértésének a megállapítása mellett. Másodlagosan a helyi választási bizottság 
törvénytelen, a delegált tagok nélküli döntése miatt a határozat hatályon kívül 
helyezését és új eljárásra utasítását kérte. Ugyanerre irányult harmadlagos 
kérelme is a Ve. 43. §-ának (5) bekezdése felhívásával a bizonyítékok nem 
megfelelő értékelése okán. Fenntartotta kifogásának az indokait. Újonnan 
hivatkozott arra, hogy Sz.-t a helyi tagság a Jobbik soraiból kizárta, amely 
egyértelműen igazolja a szórólap kibocsátására való felhatalmazásának a hiányát. 
A mocskolódó szórólap olyan adatokat tartalmaz, amely a valóságtól teljesen távol 
áll, így döntően befolyásolta a választás eredményét. Álláspontja szerint a 
bizottságnak kötelessége volt a szórólap minden szavának elemzése, a 
mondanivaló tisztázása. A mobiltelefonok osztogatása kapcsán nem az 
időpontjának, hanem a céljának tulajdonított fontosságot. Új bizonyítékként jelölte 
meg, hogy 2014. augusztusban és szeptemberben a választás eredményét 
eltorzító módon 50 ember jelentkezett át Nyírbogátra. T. görög-katolikus parochus 
a választás napján behívta az egyházi dolgozókat, hogy gondozottjaik mozgó 
urnával dr. Sné-ra és a FIDESZ jelöltjeire szavazzanak. Október 5-én pedig 
lehetőséget biztosított dr. Sné férjének arra, hogy a mise alkalmával a választást 
befolyásolja. dr. Sné polgármester-jelölt elnöke a pályázati pénzek elosztásáról 
döntő L. Egyesületnek. A kampányidőszakban összehívott fórummal és ígéretével 
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a szavazás eredményét döntően befolyásolta. Csatolta a szeptember 18-i 
időpontra szóló meghívót. További állítása szerint 23 személyt komoly 
pénzösszegekkel befolyásoltak a döntésükben. 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 75/2014. (X.16.) 
számú határozatával a kérelmező fellebbezését elutasította, a Nyírbogát 
Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 51/2014. (X.12.) számú határozatát 
helybenhagyta. Indokolásában a Ve. 43. §-ának (1) bekezdése felhívásával úgy 
foglalt állást, hogy a fellebbező az általa előadott több állítás alátámasztására 
szolgáló bizonyítékot nem nyújtott be. A CD-n elhangzottak szerint az anyagi 
juttatás 2014. szeptember 26-án történt, annak kapcsán legkésőbb szeptember 
29-én élhetett volna jogorvoslattal. 
 
A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a választási eljárás alapelvének 
megsértésének a megállapítását, a másodfokú határozat megváltoztatásával, 
hatályon kívül helyezésével a választás eredményének a megsemmisítését és 
Nyírbogáton új polgármester- és képviselő-választás kitűzését kérte. Fenntartotta 
a helyi választási bizottság delegált tagok nélküli döntésének jogszabálysértő 
voltára történő hivatkozását. Kifogásolta, hogy erről a másodfokú határozat nem 
rendelkezett, emiatt az jogszabálysértő. Iratellenesnek és értelmezhetetlennek 
tartotta, hogy a másodfokú határozatban fellebbezőként B. neve szerepel, amely 
kétségeket támaszt a határozat objektivitása iránt. Sérelmezte a másodfokú 
határozat nem kellően részletes indokolását, a fellebbezés elutasításának nem 
adta lényegi és érdemi magyarázatát. További érvei szerint a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom Nyírbogáti Elnöke, P. írásban cáfolta azt, hogy a 
kifogásban jelölt szórólapot a Jobbik készítette. Ezért az kétségtelenül félrevezető, 
a választás eredményét döntően befolyásolta. A 2014. évi parlamenti 
választásokon a Jobbikra Nyírbogáton 602 fő szavazott. Ezek a szavazók a 
szórólappal egyértelműen meg lettek tévesztve. A listás szavazások eredménye 
szerint a Jobbik a megyében a második helyen végzett a kormánypártokat 
követően. Tehát egy olyan parlamenti párt nevével élt vissza dr. Sné, amelyiknek 
jelentős szavazótábora van Nyírbogáton. A mocskolódó szórólap pedig olyan 
adatokat, rágalmakat tartalmaz, amely dr. Sné választási ellenfeleinek 
legalapvetőbb személyiségi jogait is sérti. Így az is nagymértékben befolyásolta a 
választás eredményét. A róla állítottak alkalmasak voltak arra, hogy a rá szavazók 
bizalmát megrendítsék. Kérelmében is hangsúlyozta, hogy a mobiltelefonok 
osztogatása kapcsán annak célzata a fontos. Ugyancsak alkalmas volt a választók 
befolyásolására a L. Egyesület elnökeként induló dr. Sné polgármester-jelölt által a 
választási kampányban összehívott lakossági és vállalkozói fórum. Új 
bizonyítékként hivatkozott a választás előtti este a Jobbik nevében kiadott 
szórólapok miatt tett feljelentését elutasító rendőrségi határozatra. Abban 
tényként lett megállapítva az, hogy a bejelentés tárgyát képező szórólapok 
tartalmát dr. Sné saját tulajdonát képező otthoni számítógépén fogalmazta, 
szerkesztette meg a helyi Jobbik helyi csoportja megbízásából. Ezzel bizonyítottan 
a választópolgárok megtévesztésével jogtalan előnyt szerzett. P. a Jobbik 
nyírbogáti elnöke személyesen és írásban is cáfolta azt, hogy a helyi alapszervezet 
ilyen szórólapot kiadott volna, illetve megbízta volna annak szerkesztésével és 
terjesztésével dr. Sné-t. A szórólap olyan időpontban és mennyiségben lett 
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eljuttatva a választókhoz, hogy arra érdemben a választást befolyásoló módon 
reagálni már nem lehetett. Csatolta B. Á. nyírbogáti lakos írásbeli nyilatkozatát 
arról, hogy a szórólap terjesztője, Sz. Á. arról tájékoztatta, hogy a terjesztéssel őt 
R. doktornő bízta meg és fizetett érte. Indítványozta Sz., B. Á. és P. 
meghallgatását. További indokai szerint fényképfelvételek bizonyítják, hogy az 
önkormányzat munkatársa letakarta a 2. és 3. szavazókörnél elhelyezett térfigyelő 
kamerát, amely bizonyította volna a napközbeni folyamatos szállítást. Erre 
utasítást csak dr. Sné adhatott, akinek a férje volt eddig a polgármester. 
 
Csatolta P., a Jobbik Nyírbogáti Szervezetének Elnöke aláírásával azt a szórólapot, 
amelyben arról tájékoztatta Nyírbogát lakosságát, hogy a Sz. által aláírt szórólaptól 
„a Jobbik Nyírbogáti Szervezete elhatárolódik!. A Jobbik nem támogatja a FIDESZ-
KDNP jelölteket semmilyen módon!. Ezért tehát megkérek minden Jobbik tagot és 
szimpatizánst, hogy ne szavazzanak a kormánypárti jelöltekre! Az is valótlanság, 
hogy a Jobbik elnöke azt kérte volna a szavazóktól, hogy támogassák a FIDESZ-
KDNP jelöltjeit. V. ilyen kijelentést nem tett!” 
 
A kérelem nem alapos. 
 
A Ve. 47. §-ának (1)-(2), és a 231. §-ának (5) bekezdése rendelkezéseiből 
következően a fellebbezés, illetve bírósági felülvizsgálati kérelem esetén kifogás 
tárgyában jogerős határozatot a bíróság hoz. Ennek tükrében a választási ügyben 
a jogorvoslat során, a Ve. 225. §-a alapján a fellebbezésben és a bírósági 
felülvizsgálati kérelemben felhozott új tényeknek, bizonyítékoknak oksági 
kapcsolatban kell lenniük a kifogás tárgyával, a kifogásban sérelmezett 
tevékenységgel, és jogszabállyal. A Kúria Kvk.V.35.197/2014/3. és 
Kvk.I.37.394/2014/2. számú határozataiban is kifejtettek szerint eljárási 
kötöttséget jelent az, hogy a felülvizsgálati eljárás csak olyan kérdésben 
folytatható le, amelyben a kifogást, majd fellebbezést is előterjesztettek, amelyre 
nézve fennállt a választási hatóság döntési kötelezettsége. Nincs jogszabályi 
lehetőség a jogorvoslat kapcsán az eljárás korábbi szakaszában fel nem hozott 
jogszabálysértés megjelölésére. 
 
A fentiekre tekintettel az ítélőtábla érdemben kizárólag a kérelmező által a 
kifogása I-IV. pontjaiban felhozott, a felhívott választási eljárási alapelvek 
sérelmével járó magatartásokról foglalhatott állást. 
 
Az ítélőtábla a felülvizsgálat során figyelemmel volt arra is, hogy a kifogás nem a 
Ve. 241. §-ában meghatározott, a választás eredménye elleni jogorvoslat volt. A 
kifogás tevő a fellebbezését nem a választási bizottságnak a választás eredményét 
megállapító döntése ellen nyújtotta be a 241. § (2) bekezdés a) és b) pontjában 
megengedett jogalapon: nem hivatkozott a szavazóköri eredményt megállapító 
döntés törvénysértő módjára, a szavazóköri eredmények összesítésére és a 
választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére.  
 
A felülvizsgálati kérelem iránya folytán az ítélőtáblának abban a kérdésben kellett 
állást foglalnia, hogy a választási bizottságok határozatának a megváltoztatásával 
van-e helye a kifogás alapján a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és c) pontjai szerint a 
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jogszabálysértés tényének a megállapítására, és a választási eljárás jogorvoslattal 
érintett részének a megismételtetésére. 
 
A bíróság a kérelemről a Ve. 229. §-ának (2) bekezdése alapján nemperes 
eljárásban és a 231. § (4) bekezdése alapján a kérelem alapján a sérelmezett 
határozat és az azt megelőző eljárás megvizsgálásával dönt érdemben. 
A fentieknek megfelelően nem volt helye a bíróság előtt bizonyítási eljárás 
lefolytatásának. Az érdemi döntését az ítélőtábla kizárólag a kérelmező által a 
kifogásához, fellebbezéséhez és bírósági felülvizsgálati kérelméhez csatolt 
bizonyítékokra alapíthatta, a kérelmet azok értékelésével bírálhatta el. Az érdemi 
döntése során a kérelemmel támadott másodfokú határozat indokbeli hiányait is 
az ítélőtábla volt köteles pótolni. 
 
A kérelemben hivatkozott eljárási jogszabálysértés esetén sincs lehetősége a 
bíróságnak a bírósági felülvizsgálati kérelemmel támadott választási bizottsági 
határozatok hatályon kívül helyezésére. A bíróság a megtámadott határozatot 
érdemben bírálja felül, a Ve. 231. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján vagy 
helybenhagyja vagy megváltoztatja. 
 
Itt jegyzi meg az ítélőtábla, hogy a másodfokú határozat indokolásában 
fellebbezőként B. feltüntetése elírás volt, a területi választási bizottság vezetőjének 
nyilatkozata szerint a kérelmező részére papír alapon már a kijavított határozat 
kézbesítése történt. 
 
Az ítélőtábla megállapította, hogy a kifogásban I. pont alatt jelölt, a szavazók 
szavazási napon szavazóhelyiséghez történő személygépjárművel való szállítását a 
Ve. kifejezetten megengedi. A 2013. évi CCVII. törvény 9. §-ával beiktatott, 2013. 
december 11-től hatályos Ve. 143/A. §-ának (1) bekezdése alapján a 
választópolgár a szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy segítségét 
jogosult igénybe venni; a (2) bekezdése szerint a szavazóhelyiséghez történő 
szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető. Az autóbuszos szállítás 
fogalmának meghatározásához a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. 
(II.5.) KPM-BM együttes rendelet I. számú függelék II. e) alpontját kell figyelembe 
venni. E szerint az autóbusz olyan személyszállítás céljára készült, elektromos 
felsővezetékhez nem kötött gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – 
kilencnél több állandó ülőhely van. Így a Ve. által engedett magatartás tanúsítása 
esetén választási alapelvi sérelem nem állapítható meg. 
 
Az ítélőtábla a Jobbik nevében terjesztett szórólap kapcsán sem találta 
megállapíthatónak a megjelölt alapelvek megsértését. A kérelmező a bírósági 
felülvizsgálati kérelme mellékleteként maga csatolta a kifogásolt szórólap Jobbiktól 
származó, választópolgárokhoz címzett, szintén szórólapon terjesztett cáfolatát.  
 
Ilyen bizonyítékok mellett a választás eredményére a kifogásolt szórólap 
befolyását még csak valószínűsíteni sem lehet. 
 
Az ítélőtábla e szórólap kapcsán rámutat arra is, hogy nem tekinthető a Ve.  
209. §-a (2) bekezdésében szabályozott olyan folyamatosan fennálló 
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tevékenységnek, amelynek fennállása alatt a kifogást bármikor be lehet nyújtani. 
Ezért a kifogástevőnek igazolnia kellett volna az elkövetés, az észlelés időpontját 
is, mert a jogsértés elkövetésének időpontja az, melytől a kifogás benyújtására 
nyitva álló három napos jogvesztő határidő kezdete számítandó. A kérelmező még 
csak utalást sem tett arra, hogy a bizonyítékokat mikor észlelte vagy mikor kapta 
meg, milyen módon jutott hozzá. Erre a körülményre a szórólapból sem lehet 
következtetni, mert azon nincs semmiféle (készítési, kibocsátási vagy terjesztési) 
dátum.  
 
A véleményszabadság által nem védett hamis, valótlan tartalmú tényállítás, a 
valóságostól eltérő tények közlése, kijelentése kihathat az érintett jelölt esélyeire 
is, a kampányidőszakban valamely kampányeszköz használata kapcsán alkalmas 
lehet jogsértés megállapítására, eredményezhet alapelvi sérelmet. A kifogás 
tartalma azonban ehhez elégtelen volt. A kifogás eredményessége érdekében a 
kérelmezőnek meg kellett volna jelölnie a szórólap kifogásolt tartalmát, a hamis 
tényállításokat és annak ellenében az igaz tényekre, vagy az állítások hamisságára 
vonatkozóan bizonyítékokat kellett volna csatolnia. A választási bizottságoknak 
nem volt feladata a kétoldalas szórólap tartalmának elemzése, értékelése.  
 
Mindkét fokú választási bizottság helyesen foglalt állást a kampányidőszakban a 
választópolgárok részére nyújtott ajándék kapcsán is. Az egyszeri magatartás 
kapcsán érvényesül a Ve. 209. §-ának (1) bekezdése szerinti anyagi jogi jogvesztő 
határidő: a kifogást legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől 
számított harmadik napon elő kell terjeszteni. Az elkésett kifogás érdemben a Ve. 
215. §-ának b) pontja alapján nem is volt vizsgálható.  
 
Csupán megjegyzi az ítélőtábla, hogy ugyanezek igazak a fellebbezésben és a 
bírósági felülvizsgálati kérelemben újonnan megjelölt cselekmények - 
átjelentkezés, kampány időszakbeli események - kapcsán is. 
 
A fent kifejtettekre tekintettel az ítélőtábla jogszabálysértést nem állapított meg. A 
kifogásban felhozottak nem teremtettek alapot arra, hogy a választás 
törvényességét kétségbe lehessen vonni, ezért nem volt helye a Ve. 218. § (2) 
bekezdés a) és c) pontjai szerint a jogszabálysértés tényének a megállapítására, 
és a választási eljárás jogorvoslattal érintett részének a megismételtetésére. Ezért 
az ítélőtábla a kérelemmel támadott másodfokú határozatot a Ve. 231. §-a (5) 
bekezdésének a) pontja alapján helybenhagyta. 
 
A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki. 
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének s) pontja 
alapján a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes 
eljárásban a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illette meg. Erre tekintettel az Itv.  
59. §-ának (1) bekezdése alapján kizárólag az illeték előzetes megfizetése alól 
mentesült. Az eredménytelen bírósági jogorvoslat kapcsán felmerült, az Itv. 43. §-
ának (7) bekezdése szerinti 10 000 forint eljárási illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM 
rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján a kérelmező köteles megfizetni. 
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Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró 


