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A Debreceni Ítélőtábla Dr. Bódor Sarolta ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező 
neve (címe) kérelmezőnek – a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 
117/2014.(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 Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 117/2014.(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 polgármester-jelöltként „beadvány választási csalás gyanújáról” címmel 
a választási bizottsághoz fordult a beadvány kivizsgálása és megfelelő hatóság felé 
történő továbbítását kérve. Három személyt jelölt meg, akik szem- és fültanúi voltak 
a megvesztegetésnek. Az észrevételek szerint egyértelműen bizonyítható a 
megvesztegetés ténye, azért, hogy megfelelő személyre szavazzanak, pénzt ígértek 
és adtak, illetve természetbeni juttatást is adtak (pl. csoki, tűzifa, étel, ruhanemű), 
valamint, hogy olyan személyek kísérték a szavazókat, akik nem lehettek volna ott. A 
beadványt a kérelmező polgármester-jelölti minőségét és személyi igazolvány számát 
feltüntetve írta alá. Képviselőjelöltként a beadvány további hat aláírást tartalmaz.  

A Nyírábrányi Helyi Választási Bizottság 100/2014.(X.16.) számú határozatával K. Á. 
polgármester-jelölt, K. Gy. B. L., K. L., Fné B. M., B. V. Sz. T. D. képviselőjelöltek 
kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Indokolása szerint a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 212. §-ának (2) bekezdésében 
megjelölt tartalom hiányában hozta határozatát.  

A kérelmező a kifogással egyező tartalmú fellebbezést nyújtott be. A megvesztegetés 
tényének igazolására egyszerű okiratba foglalt nyilatkozatokat csatolt.  

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 117/2014.(X.20.) számú 
határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A Ve. 212. §-ának (2) 
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bekezdése, a 215. §-ának c) pontja felhívásával egyetértett a helyi választási 
bizottság döntésével. Álláspontja szerint a Ve. 225. §-ában az új tények és 
bizonyítékok becsatolásának a lehetősége nem jelenti azt, hogy az érdemi elbírálás 
feltételeit jelentő kellékeket a fellebbezés benyújtásakor pótolni lehet.  

 

A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a másodfokú határozat 
megváltoztatását, az eljárt választási bizottságok kötelezését kérte kifogása és 
fellebbezése érdemi vizsgálatára. Indokai szerint a kifogásban megjelölte a jogsértést 
tanúsító személyeket, személyi azonosítójukkal és lakcímükkel együtt. Álláspontja 
szerint maguk is a kifogás benyújtóinak tekintendők. További érvei szerint a Ve. által 
előírt szigorú alaki kellékek nem eredményezhetik azt, hogy bizonyítottan a Ve. 
szabályaiba ütköző választási csalással létrejött eredmények legalizálhatóak legyenek. 
Nyilvánvalóan ezt a célt szolgálja a Ve. 225. §-ának a rendelkezése is. A 
beadványokból és a csatolt nyilatkozatokból egyértelműen megállapítható, hogy Nyíri 
Béla magatartásával megszegte a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt 
alapelveket és a 143. §-ában foglaltakat.  

 

A kérelem nem alapos.  

 

Az ítélőtábla megállapította, hogy a polgármester-jelölt kérelmező beadványa a Ve. 
208. §-a alapján előterjeszthető kifogás arról, mint a választáshoz kifejezetten 
kapcsolódó kifogásról a Ve. 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján a helyi választási 
bizottság dönthetett. A Ve. a kifogás elbírálása cím alatt a 215. § a) – d) pontjaiban 
konjunktív feltételként meghatározza azokat az eseteket mérlegelést nem engedő 
módon, amikor a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ennek egyik esete 
a 215. § c) pontja alapján az, amikor a kifogás nem tartalmazza a 212. § (2) 
bekezdésében foglaltakat. A Ve. 212. §-ának (2) bekezdése alapján a kifogásnak 
tartalmaznia kell: a) a jogszabálysértés megjelölését, b) a jogszabálysértés 
bizonyítékait, c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a 
lakcímétől (székhelyétől) eltér, - postai értesítési címét, d) a kifogás benyújtójának 
személyi azonosítóját.  

 

A helyi választási bizottság a polgármester és a képviselőjelöltek által egyaránt aláírt 
beadványt helyesen tekintette tőlük érkezett kifogásként és bírálta el akként. A 
kérelmező a kérelmében tévesen állítja azt, hogy a beadványt alá nem író, a 
beadványban tanúként feltüntetett személyek is kifogást tevőnek voltak tekinthetőek.  

A fentiek szerint a polgármester-jelölt és a képviselőjelöltek kifogásának tekintendő 
beadvány a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek nem 
felelt meg.  
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A Ve. jogorvoslati szabályai szigorú eljárási kötöttséget jelentenek, mind a 
jogorvoslat jogát gyakorló, mind a jogorvoslat kapcsán eljáró választási szervek 
számára, elsődlegesen az érdemi vizsgálatot kizáró körülmények fennállása esetén. 
Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás törvényessége pedig az ügy érdemét érintő 
érvekkel nem cáfolható és a választási bizottság másodfokú határozata ellen 
előterjesztett felülvizsgálati kérelemben előadottak sem pótolják a kifogás alaki 
hiányait. A bírósági felülvizsgálat tárgya kizárólag az, hogy a választási bizottságok 
érdemi vizsgálat nélküli elutasító határozatai törvényesek voltak-e vagy sem.  

 

A fent kifejtett indokai alapján az ítélőtábla is csak azt állapíthatta meg, hogy a 
kifogás nem tartalmazta az érdemi vizsgálathoz szükséges, a kifogás benyújtójának 
nevén túl lakcím és személyi azonosító adatait. Csupán megjegyzi az ítélőtábla, hogy 
ezen túlmenően további tartalmi hiány a jogszabálysértés megjelölésének az 
elmaradása is. A Ve. 208. §-a alapján a kifogást a választásra irányadó jogszabály, 
illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással 
lehet benyújtani. A választási ügyben kezdeményezett jogorvoslat során a kifogást 
tevőt terheli az a kötelezettség, hogy a kifogását valamennyi formai és tartalmi 
kellékeinek eleget téve terjessze elő.  

 

Az ítélőtábla ezért csak azt állapíthatta meg, hogy a kifogás érdemi vizsgálat nélkül 
történő elutasítása jogszerűen történt, ezért a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja 
alapján a kérelemmel támadott határozatot helybenhagyta.  

A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki.  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 62. § (1) bekezdés s) pontja 
alapján a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes 
eljárásban a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illette meg. Ez alapján az Itv. 59. §-
ának (1) bekezdése szerint 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. Veszprémy Zoltán s.k. bíró, Dr. Bakó Pál 
s.k. bíró 

                                                                                      A kiadmány hiteléül: 

                                                                                                        tisztviselő  

                           

 

 


