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A Debreceni Ítélőtábla Dr. Novák Rudolf ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező 
neve (címe) kérelmezőnek – a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 
96/2014.(X.20.) 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 Heves Megyei Területi Választási Bizottság 96/2014.(X.20.) 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 kérelmező 2014. október 14-én az október 12-én megtartott önkormányzati 
választás során elkövetett jogsértés miatt kifogást nyújtott be. Indokai szerint a 
választásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. §-a (1) 
bekezdésének a) és b), valamint c) pontjaiban jelölt alapelvek megsértése miatt a 
Ve. 218. § (1) bekezdés c) pontja alapján a választási eljárás megsemmisítését és 
megismételtetését kérte. A jelölt alapelvek sérelmét okozó magatartásként azt jelölte 
meg, hogy a FIDESZ egyéni jelöltje, L. J. részére a választópolgárok jelzése szerint 
szavazatokat vásárolnak meg, illetve próbálnak megvásárolni. Állítása 
alátámasztására nyilatkozatokat csatolt. B. E. nyilatkozata szerint M. J. pénzt ígért 
azért, hogy L. J-re és S. S-ra szavazzon, de ő azt mondta, hogy nem megy szavazni. 
B-né N. G. hasonló tartalommal nyilatkozott azzal, hogy a megszólításra úgy reagált: 
én már voltam szavazni. M. E. általa látott eseményként azt írta le, hogy a választás 
napján M. J. készpénzt adott át roma származású embereknek. L. S. annak volt 
szemtanúja, hogy L. J. jelölt ifjú M. S-nak készpénzt adott át azzal, hogy még 3 
órakor találkoznak. Ez idő alatt többen látták, hogy roma származású embereket 
autójába szavazni vitt, majd elvitte őket. B. A-né szemtanúként arról nyilatkozott, 
hogy O. G. pénzt adott roma származású embereknek M. S. háza előtt, majd egy 
fehér autóból csomagokat pakoltak ki. A kérelmező Heves 4. számú 
választókörzetének egyéni független jelöltje.  

Kifogást nyújtott be E. T. is a Heves 3., 4. és 5. választókerületében történt hasonló 
események miatt. 
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Heves Város Helyi Választási Bizottsága 106/2014.(X.15.) számú határozatával a 
kifogásokat egyesítette és elutasította. Indokolásában a Ve. 218. §-ának (1), a 2. §-
ának (1) bekezdése, a 208. §-a, a 209. §-ának (1) és a 214. §-ának (1) bekezdése 
felhívásával úgy határozott, hogy a kifogásokban benyújtott adatok és bizonyítékok 
alapján a jogsértés kétséget kizáróan nem állapítható meg.  

A határozat ellen a kérelmező nyújtott be fellebbezést. Indokai szerint a kifogásban 
említett jelöltek és jelölőszervezetek oly mértékben megsértették az általa megjelölt 
választási alapelveket, amely miatt választókörzetében a választás megismétlését 
kéri. 

A Heves Megyei Területi Választási Bizottság 96/2014.(X.20.) számú határozatával a 
Heves Város Helyi Választási Bizottság 106/2014.(X.15.) számú határozatát 
megváltoztatta és megállapította a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alapelv 
sérelmét, mint jogszabálysértés tényét és O. G., valamint M. J-t a további 
jogszabálysértéstől eltiltotta. Indokolása szerint a kérelmező kifogásához csatolt, B. 
A-nétól L. S-től és M. E-től származónak hivatkozott nyilatkozat megvizsgált tartalma 
szerint kétséget kizáróan nem támasztja alá a kifogásban hivatkozott 
jogszabálysértést. B. E. és B-né N. G. nyilatkozata tartalmát tekintve megalapozza a 
Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt alapelv sérelmét. Nem támasztják alá 
azonban a kifogásban kért, a választási eljárásban alkalmazott legsúlyosabb szankció, 
a választási eljárás egészének, vagy a jogorvoslattal érintett részének a 
megsemmisítését és megismétlését. A választás eredménye és a megvalósult 
jogszabálysértés súlya nem indokolja ezen jogkövetkezmény alkalmazását.  

 

A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a másodfokú határozat 
megváltoztatását és Heves településen 2014. október 12-én megtartott képviselő 
választások és polgármester választás összes eredményének a megsemmisítését, a 
választási eljárás szavazás részének az egész településen történő megismételtetését 
kérte. Tévesnek ítélte a Területi Választási Bizottságnak azt az álláspontját, hogy a 
megvalósult jogszabálysértések súlya nem indokolja a legsúlyosabb jogkövetkezmény 
alkalmazását. A Ve. 2. § (1) bekezdésének a) pontjában jelölt alapelv megállapított 
megsértése mellett megállapítható a b) pont szerinti alapelv sérelme is, hiszen az 
önkéntesség a tanúsított és bizonyított magatartások mellett nem érvényesülhet. 
Mindezekből okszerűen következik a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
esélyegyenlőség csorbulása és a jóhiszemű rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme is. 
A Ve. 225. §-a alapján új tényként hivatkozott arra, hogy tudomása szerint a 
folyamatban lévő büntetőügyben már konkrét meggyanúsítások is történtek.  

 

A kérelem nem alapos.  
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A kérelmező a szavazás lebonyolítása kapcsán a jogorvoslatra vonatkozó általános 
szabályok, a Ve. 208. §-a alapján terjesztett elő kifogást a választási eljárás 
alapelveinek megsértésére hivatkozással. Az alapelv sérelem a bírói gyakorlat szerint 
is kihatással bírhat a választás eredményére. A választási eljárásban bekövetkezett 
jogsértések azonban általában és közvetett módon nem vezethetnek a választási 
eredmények vitatásához, a választási eredményeket kizárólag azok a jogsértések 
befolyásolhatják, amelyek az eredmény megállapításához közvetlenül és direkt 
módon kapcsolódnak.  

A Ve. 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján minden olyan kifogásról, amely 
kifejezetten az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a kompenzációs listás vagy a 
polgármester választáshoz kapcsolódik, a helyi választási bizottság dönt. Ha a 
kifogásnak helyt ad, a Ve. 218. § (2) bekezdés a) – d) pontjaiban jelölt tartalommal 
hozhat érdemi döntést. A Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szavazás, mint 
a választási eljárás jogorvoslattal érintett részének a megsemmisítésére és ez 
esetben szükségszerűen a választási eljárás szavazási részének a megismételtetésére 
is sor kerülhet.  

A Ve. jogorvoslati szabályai szigorú eljárási kötöttséget jelentenek mind a jogorvoslati 
jogát gyakorló, mind a jogorvoslat kapcsán eljáró választási szervek számára.  

A bíróság az alakilag és tartalmilag hiánytalan kérelemről érdemben, a Ve. 229. §-
ának (2) bekezdése alapján nemperes eljárásban, a Ve. 231. §-ának (4) bekezdése 
szerint a sérelmezett határozat, valamint az azt megelőző eljárás megvizsgálásával 
dönt. Az ítélőtábla érdemi döntését ennek megfelelően kizárólag a kérelmező által a 
kifogásához csatolt bizonyítékokra alapíthatta, a kérelmet azok értékelésével 
bírálhatta el. Annak eredményeképpen a kérelem szabta keretek között az abban 
felhozott érvek és bizonyítékok értékelésével a Ve. 231. § (5) bekezdés a) és b) 
pontja alapján vagy helybenhagyó, vagy megváltoztató határozatot hozhatott.  

Az ítélőtáblának a kérelem alapján érdemben annak a kérdésben kellett állást 
foglalnia, hogy az abban indokul felhozottak és a kifogást tevő által korábban csatolt 
bizonyítékok kelő alapot szolgáltatnak-e arra, hogy a területi választási bizottság 
határozatától eltérő jogkövetkeztetésre jusson és a másodfokú határozat elsőfokú 
határozatra is kiterjedő megváltoztatásával a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja 
szerint döntsön. Azt, hogy a kérelemmel támadott határozatok jogszabálysértőek, 
csak az esetben állapíthatta meg, ha a kérelem valószínűsített érvei kellő alapot 
adnak az eltérő jogkövetkeztetésre. A választási bizottságok határozatai bírósági 
felülvizsgálatának a funkciója a határozatok törvényességének az ellenőrzése. A 
bírósági felülvizsgálat azonban kérelemhez kötött, a felülvizsgálat kereteit a kérelem 
hivatott kijelölni. A választási szervek eljárásának kereteit pedig a jogorvoslati eljárást 
megindító kifogás jelöli ki. Ez következik abból, hogy a kifogás konjunktív tartalmi 
követelménye többek között a Ve. 212. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a 
jogszabálysértés megjelölése és a jogszabálysértés bizonyítékainak a szolgáltatása. A 
Ve. 47. §-ának (1)-(2), és a 231. §-ának (5) bekezdéséből következően a fellebbezés, 
illetve bírósági felülvizsgálat esetén a kifogás tárgyában jogerős határozatot a bíróság 
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hoz. Az annak tárgyává tett jogsértések köre azonban nem bővülhet a jogorvoslati 
eljárás különböző szakaszaiban. Ahogyan a másodfokon eljáró választási bizottság, 
úgy a bíróság is csak arról dönthet, amiről a kifogás alapján az elsőfokú szerv 
határozatot hozhatott. Mindez következik abból is, hogy a kifogás a Ve. 209. § (1) 
bekezdése szerinti – a 10. § (1) bekezdése alapján jogvesztő – határidőhöz kötött.  

A fent kifejtettekre tekintettel a kérelmező által a bírósági felülvizsgálati kérelmében 
először megjelölt Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelv sérelem érdemben 
nem volt vizsgálható. 

A Ve. 221. §-ának (1) és 222. §-ának (1) bekezdései eltérően határozzák meg azt a 
személyi kört, aki a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést, illetve 
a másodfokú határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A kérelem 
benyújtására természetes személy csak az esetben jogosult, ha az ügyben érintett, a 
sérelmezett cselekmények kapcsán saját személyes és közvetlen érintettsége 
megállapítható.  

A kérelmező egyéni képviselőjelöltként a helyi önkormányzati választás polgármester 
választás része tekintetében érintettnek nem tekinthető. 

Az általa állított jogsérelem saját jogaira és kötelezettségére közvetlenül kizárólag az 
egyéni képviselőválasztás kapcsán hat ki (Kúria Kvk.III.37.169/2014/3  és a 
Kvk.III.37.503/2014/3). 

Ezért a kérelmező nem kérhette Heves településen a szavazás egészének a 
megismételtetését, érintettsége hiányában. 

Az ítélőtábla egyetértett a Területi Választási Bizottság bizonyíték értékelésével és 
abból levont jogkövetkeztetésével. Azt azzal egészíti ki, hogy a B-né N. G. és B. E. 
által tanúsított magatartás a választási eljárás szavazás részét semmiképpen nem 
érintette, hiszen nyilatkozatuk szerint nem voltak, illetve már voltak szavazni. Az a 
három szemtanútól származó nyilatkozat, amely arról számol be, hogy pénz átadás 
történt a választás napján, nem alkalmas bizonyítéka annak, hogy az közvetlenül a 
szavazással összefüggésben történt. Nem lehet pusztán feltételezésekre alapítottan, 
az egyébként nem vitatottan törvényes rendben lefolytatott szavazást 
megismételtetni. A pénz átadás bizonyított célja hiányában arra sincs lehetőség, 
hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján az esélyegyenlőség sérelme 
megállapításra kerüljön. Az önkéntesség sérelmének a hiányát pedig Balogh Edit és 
Baloghné Nagy Gizella nyilatkozók maguk cáfolták.  

 

A fent kifejtett indokai alapján a kérelem érveinek az értékelésével az ítélőtábla 
jogszabálysértést nem állapított meg, a Ve. 231. § (5) bekezdésének a) pontja 
alapján a kérelemmel támadott határozatot helybenhagyta.  

A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki.  
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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 Ft eljárási illetéket a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13. §-
ának (2) bekezdése alapján a kérelmező köteles megfizetni. 

D e b r e c e n, 2014. október 25. 

Dr. Kocsis Ottília s.k. a tanács elnöke, Dr. Bakó Pál s.k. bíró, Dr. Veszprémy Zoltán 
s.k. bíró 

 

                                                                                     A kiadmány hiteléül: 

                                                                                                       tisztviselő  

 

 

 

 


