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A Debreceni Ítélőtábla a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: Dr. Pápai 
Ákos ügyvéd) által képviselt kérelmező h.-i (cím) lakos kérelmezőnek a Heves 
Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 17. napján meghozott 92/2014. 
(X.17.) számú határozata bírósági felülvizsgálata iránt benyújtott kérelme tárgyában 
– tárgyaláson kívül – meghozta a következő  
 

v é g z é s t : 
 
 
Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 92/2014. (X.17.) számú 
határozatát helybehagyja.  
 
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10 000 
(Tízezer) forint eljárási illetéket. 
 
Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincsen helye. 
 

I n d o k o l á s  
 

A kérelmező 2014. október 12-én kifogást nyújtott be Heves Város Helyi Választási 
Bizottságához a „többször módosított 1997. évi C. törvény alapján”, melyben előadta, 
hogy a Fidesz-KDNP 4. választókerületi képviselőjelöltje 2014. október 12-én 3 
autóba tankolt, annak költségét ő fizette, majd az autók tulajdonosait megkávéztatta, 
később ismeretlen tartalmú nokiás dobozt adott át nekik. A kifogáshoz 6 
fényképfelvételt mellékelt, melyen egy autó körül több személy látható. 
 
Heves Város Helyi Választási Bizottsága 2014. október 12-én hozott 85/2014. (X.12.) 
számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A határozata 
indokolásában utalt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdésére, valamint 215. §-ának c) pontjára, 
hangsúlyozva, hogy a benyújtott kifogás nem tartalmazza a jogszabálysértés 
egyértelmű bizonyítékait, ezért azt érdemi vizsgálat nélkül kellett elutasítani. 
 
2014. október 14-én a kérelmező e határozattal szemben fellebbezést nyújtott be, 
amelyben rámutatott, hogy a Ve. 225. §-a értelmében új tények és bizonyítékok is 
felhozhatók a fellebbezésben. A kifogásában is említett 3 autó rendszámát 
bejelentette, továbbá közölte, hogy a benzinkúton történt eseményeket a kamerák 
rögzítették, ezért kérte e felvételek beszerzését és a szolgálatban lévő benzinkutasok 
tanúkénti meghallgatását. Előadta továbbá, hogy feljelentést is tett, s a Heves 
Megyei Rendőr-főkapitányság …/../2014.bü. szám alatt nyomozást rendelt el az 
ügyben. A fellebbezéshez 4 tanú írásbeli vallomását mellékelte. 
 



Pk.II.20.714/2014/2. szám 2 

A Heves Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 17-én hozott 92/2014. 
(X.17.) számú határozatával az elsőfokú határozatot megváltoztatta akként, hogy a 
kifogás elutasításának a Ve. 212. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel, a Ve. 215. § 
c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül van helye. A határozata indokolásában 
kifejtette, hogy a kifogás nem tartalmazta a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontjában 
előírt jogszabálysértés megjelölését, ezért helytálló a helyi választási bizottság 
kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasító határozata, annak jogi alapja azonban nem 
az elsőfokú határozatban felhívott Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja, hanem a Ve. 
212. § (2) bekezdés a) pontja. Hangsúlyozta továbbá a területi választási bizottság, 
hogy a fellebbezésben írt újabb bizonyíték nem pótolja a kifogás megjelölt hiányát. 
 
A kérelmező 2014. október 20-án előterjesztett felülvizsgálati kérelmében a területi 
választási bizottság határozatának megváltoztatását, a kifogásában írtaknak történő 
helyt adást, és a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja megsértésének megállapítását 
kérte. Azzal érvelt, hogy a kifogásában, illetve fellebbezésében részletezett 
cselekmény, amely miatt büntetőeljárás is folyamatban van, a Ve. 2. § (1) bekezdés 
a) pontjában nevesített alapelvet a „választás tisztaságának megóvását” sérti. 
Megjegyezte, hogy a kifogásában felhívott 1997. évi C. törvény már nincs hatályban, 
alaki szempontból azonban a kifogása tartalmazza a megsértett jogszabályt, ezért az 
megfelel a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontjában írt követelménynek.  
 
A felülvizsgálati kérelem alaptalan. 
 
Az egységes bírói gyakorlat - melyet megjelenít például a Kúria a 
Kvk.II.37.292/2014/2., vagy a Kvk.I.37.289/2014/2. számú határozatában – szerint a 
választási ügyben előterjesztett felülvizsgálati kérelemben kifejtett, az ügy érdemére 
vonatkozó okfejtés nem pótolhatja a kifogás, illetve a fellebbezés tartalmi 
hiányosságát. A felülvizsgálat kérelmet elbíráló bíróságnak eljárása során azt kell 
vizsgálnia, hogy az első-, illetve másodfokú határozatot hozó választási bizottság 
helytállóan döntött-e a kifogás, illetve a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli 
elutasításáról. Amennyiben annak a Ve.-ben nevesített tartalmi hiányosság volt az 
oka, e hiányosságot az eljárás bírósági szakában a kérelmező nem pótolhatja. 
 
Az adott esetben a Heves Város Helyi Választási Bizottsága megalapozottan 
állapította meg, hogy a kérelmező által előterjesztett kifogás nem tartalmazza a Ve. 
212. § (2) bekezdés a) pontjában nevesített „jogszabálysértés” megjelölését, ezért a 
kifogást a Ve. 215. § c) pontja értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani. 
Helytállóan állapította meg a Heves Megyei Területi Választási Bizottság, hogy az 
elsőfokú határozat érdemben helytálló, azonban a kifogás érdemi vizsgálat nélküli 
elutasításának nem a helyi választási bizottság határozatában felhívott Ve. 212. § (2) 
bekezdés b) pontja, hanem a 212. § (2) bekezdés a) pontja az alapja.  
 
Az előzőekben írtakra tekintettel a jogszabálysértés megjelölésének hiányát a 
kérelmező az eljárás bírósági szakában nem pótolhatja.  
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 
felülvizsgálati kérelemmel érintett határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja 
alapján helybehagyta. 
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Az eljárásban a kérelmezőt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) 
bekezdés s) pontja értelmében illetékfeljegyzési jog illette meg. Az eredménytelen 
felülvizsgálati kérelem következtében az Itv. 43. § (7) bekezdése alapján feljegyzett 
10 000 Ft illetéket az Itv. 59. § (1) bekezdése értelmében a kérelmezőnek kell 
megfizetni az állam javára. 
 
Debrecen, 2014. október 22. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Veszprémy Zoltán s.k. előadó bíró, Dr. Kocsis 
Ottilia s.k. bíró 


