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A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd által képviselt Megyesi és Pápai 
Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek – a Heves 
Megyei Területi Választási Bizottság 97/2014.(X.20.) számú határozatával szemben 
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 97/2014.(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:  

 

Heves Város Helyi Választási Bizottsága 106/2014.(X.15.) számú határozatával E. T. 
és B. T. kifogásait egyesítette és elutasította. A Heves Megyei Területi Választási 
Bizottság B. T. fellebbezése alapján hozott 96/2024.(X.20.) számú határozatával 
Heves Város Helyi Választási Bizottsága 106/2014.(X.15.) számú határozatát 
megváltoztatta és megállapította a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alapelv sérelmét és O. T-t, valamint 
M. J-t a további jogsértéstől eltiltotta. B. T. bírósági felülvizsgálati kérelme alapján a 
Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.752/2014/2. számú végzésével a Területi Választási 
Bizottság határozatát helybenhagyta.  

A Heves Város Helyi Választási Bizottság 106/2014.(X.15.) számú határozatával 
szemben Z. Gy. is fellebbezést terjesztett elő, annak alapján a Heves Megyei Területi 
Választási Bizottság 97/2014.(X.20.) számú határozatával a 106/2014.(X.15.) számú 
határozatot megváltoztatta és megállapította a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti alapelv sérelmét és O. G-t valamint M. J-t a további jogsértéstől eltiltotta.  

A kérelmező polgármester-jelölt e határozat bírósági felülvizsgálata iránt terjesztett 
elő kérelmet. E. T. azon kifogása szerinti határozat hozatalát kérte, amelyben a 
kifogást tevő választási eljárás Heves városban történő megismételtetését kérte. 
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Kérte a szavazatok újraszámlálását, az érvénytelen szavazatok újbóli megvizsgálását 
is. A kérelmező a polgármester és képviselő választás megismételtetését, 
másodlagosan a 3., 4. és 5. választókerületek korlátozottan kérte.  

 

A kérelem nem alapos.  

A kérelmező által a jelen eljárásban támadott 97/2014. számú határozatában a 
Heves Megyei Területi Választási Bizottság Z. Gy-nek az E. T. által benyújtott 
kifogásra korlátozott fellebbezését bírálta el. Azok alapján foglalt úgy állást, hogy a 
kifogáshoz csatolt B. E. és B-né N. G. nyilatkozatai az, amelyek tartalmukat tekintve 
megalapozzák a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alapelv sérelmét. Nem 
támasztják alá azonban a kifogásban kért választási eljárásban alkalmazott 
legsúlyosabb szankció, a szavazás megismételtetését.  

A fentiekre tekintettel a bírósági felülvizsgálat tárgya is kizárólag az E. T. által 
benyújtott kifogás tárgyában hozott érdemi döntés lehetett. A felülvizsgálat kereteit 
pedig a kérelem jelölte ki, amelyben a kérelmező a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) 
pontjaiban foglalt alapelvek sérelmét állította a kifogáshoz csatolt nyilatkozatokra 
hivatkozással. Új tényként hivatkozott arra, hogy L. J. a FIDESZ-KDNP 4. számú 
választókerület egyéni képviselőjelöltje a választás napján három személygépkocsit 
tankolt saját költségére és megkávéztatta az autók cigány származású tulajdonosait, 
majd ismeretlen tartalmú Nokiás dobozt adott át részükre. Utalt a Debreceni 
Ítélőtábla Pk.II.20.721/2014/3. számú végzésére is.  

Az ítélőtáblának a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati kérelem 
alapján a sérelmezett határozat, valamint az azt megelőző eljárás megvizsgálásával 
abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján 
van-e helye az (5) bekezdés b) pontja szerint a másodfokú határozat kért 
tartalommal történő megváltoztatásának.  

Az érdemi vizsgálatot meg kellett hogy előzze annak az előzetes vizsgálata, hogy a 
kérelem nem szenved-e olyan, a Ve. 231. § a) – d) pontjaiban rögzített 
hiányosságokban, amelyek esetében a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, mérlegelést 
nem engedő módon az ítélőtáblának el kell utasítania. Ennek során az ítélőtábla azt 
állapította meg, hogy a polgármester-jelölt kérelmezőnek az egyéni 
képviselőválasztás tekintetében hiányzik a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 
a Ve. 222. § (1) bekezdésben előírt személyes érintettsége.  

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, majd a 
másodfokú határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A kérelmező 
mint központi névjegyzékben szereplő választópolgár a fellebbezési jogát 
gyakorolhatta, azonban bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására természetes 
személyként csak az esetben jogosult, amennyiben az ügyben érintett, a sérelmezett 
cselekmények kapcsán személyes és közvetlen érintettsége megállapítható. Az 
érintettség csak akkor állapítható meg a Kúria Kvk.III.37.179/2014/3. és a 
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Kvk.III.37.503/2014/3. számú végzéseiben is kifejtettek alapján, ha az állított 
jogsérelem közvetlenül kihat a kérelmező saját jogaira  és kötelezettségeire. A 
polgármester-jelölt kérelmező érintettsége pedig az egyéni képviselőválasztás 
kapcsán nem nyilvánvaló, a kérelmében pedig az érintettségére nem hivatkozott és 
azt nem is igazolta. A választási ügyekben kezdeményezett bírósági felülvizsgálat 
során a kérelmezőt terheli az a kötelezettség, hogy a felülvizsgálati kérelmét 
valamennyi formai és tartalmi kelléknek eleget téve terjessze elő, s ezen belül 
legalább valószínűsítse azt, hogy a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére jogosult 
érintettnek minősül (Kúria Kvk.V.37.489/2014/2., Kvk.IV.37.196/2014/2.). 

A kérelmében újonnan felhívott azon tény, miszerint a választás napján további 
jogsértés történt, érdemi vizsgálatra a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem 
alkalmas. Ez olyan egyszeri magatartás, amely kapcsán érvényesül, a Ve. 209. §-
ának (1) bekezdése szerinti anyagi jogi jogvesztő határidő. A kifogást ennek kapcsán 
a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 3. napon elő kellett volna 
terjeszteni. E jogsértést a kérelmező kizárólag a 2014. október 23-án előterjesztett 
bírósági felülvizsgálati kérelmében tette jogorvoslat tárgyává, ezért az elkésett. Így a 
kérelem érdemi vizsgálata ebben a keretben sem történhetett meg.  

A Ve. 47. §-ának (1)-(2) és a 231. §-ának (5) bekezdéséből következően a 
fellebbezés, majd azt követő bírósági felülvizsgálati kérelem esetén a kifogás 
tárgyában a jogerős határozatot a bíróság hozza meg. Az annak tárgyává tett 
jogsértések köre nem bővülhet a jogorvoslati eljárás különböző szakaszaiban. 
Ahogyan a másodfokon eljáró választási bizottság, úgy a bíróság is csak arról 
dönthet, amiről az elsőfokú szerv határozatot hozhatott. Mindez következik a kifogás 
Ve. 209. § (1) és a 10. § (1) bekezdése szerinti jogvesztő határidőhöz kötöttségéből.  

Az ítélőtábla a kérelem alapján érdemben csak abban foglalhatott állást, hogy a Ve. 
208. §-a alapján előterjesztett, kifejezetten a választáshoz kapcsolódó kifogásról a 
Ve. 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján másodfokon eljárva a Területi Választási 
Bizottság megalapozottan döntött-e.  

A választási eljárás alapelveinek sérelme kihatással lehet a választás eredményére is. 
Ezért az alaposnak tekinthető kifogásnak történő helyt adás során a választási 
bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján jogosult választási eljárás 
jogorvoslattal érintett, a jelen eljárásbeli esetben a szavazás részét megsemmisíteni 
és azt megismételtetni. A választási eljárásban bekövetkezett jogsértések azonban 
általában és közvetett módon nem vezethetnek a választási eredmények vitatásához, 
ilyen jogsértésként kizárólag az értékelhető, amely a választási eredmény 
megállapításához közvetlenül és direkt módon kapcsolódik. Ezért az ilyen irányú 
kifogás esetén a kifogást tevőt ennek a valószínűsítése terheli, erre vonatkozóan kell 
a kifogás tartalmi követelményeként a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint 
bizonyítékait előterjesztenie.  

A Területi Választási Bizottság által is értékelt nyilatkozatok kapcsán az ítélőtábla a 
következőt állapította meg: K. M. tanúként arról nyilatkozott, hogy egy fekete 
puttonyos Fiatból K. I. és L. J. pénzt adott roma származású embereknek azért, hogy 
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a FIDESZ jelöltjére szavazzanak a választás napján. M. J. nyilatkozata szerint látta 
azt, hogy a választás napján magyar származású emberek romáknak pénzt adtak 
azért, hogy a FIDESZ jelöltjeire szavazzanak. B. E. nyilatkozata szerint M. J. a 
választás napján pénzt ígért szavazásáért. Nyilatkozata szerint azt mondta, hogy nem 
megy szavazni. B-né N. G. hasonló ígéretet kapott, nyilatkozata szerint erre azt 
mondta, hogy már volt szavazni.  

Az ítélőtábla álláspontja szerint a Területi Választási Bizottság a bizonyítékokat 
helyesen értékelte és azok alapján helyes jogkövetkeztetésre jutott, érdemben helyes 
határozatot hozott. Egyik okirati bizonyíték sem alkalmas bizonyítási eszköz annak 
még csak valószínűsítésére sem, hogy e magatartások a választási eredményhez 
közvetlenül és direkt módon hozzájárultak. A személyesen megkeresettek egyértelmű 
nyilatkozata szerint a kérésnek nem tettek eleget, míg a többi nyilatkozat általános, 
konkrét tény megállapítására, illetve következtetésére alkalmatlan. Azon 
nyilatkozatok pedig, amelyek B T. bírósági felülvizsgálati kérelme kapcsán a 
Debreceni Ítélőtábla által Pk.II.20.752/2014/2. számú végzésével értékelésre 
kerültek, jelen eljárásban az E. T. kifogásához kötött kérelem alapján érdemben nem 
voltak értékelhetőek.  

 

A fent kifejtett indokai alapján az ítélőtábla 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.  

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. Ezért a kérelmező az Itv. 
59. §-ának (1) bekezdése alapján kizárólag az illeték előzetes megfizetése alól 
mentesült. Azt az eredménytelen bírósági jogorvoslata kapcsán megfizetni köteles a 
6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján. Az illeték mértéke az 
Itv. 43. §-ának (7) bekezdése szerint 10 000 Ft.  

D e b r e c e n, 2014. október 25. 

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

                                                                                           A kiadmány hiteléül:  

                                                                                                              tisztviselő  

 

 


