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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Fazekas János ügyvéd (cím) által képviselt ‘kérelmező’ 
ny.-i (cím) lakos kérelmezőnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi 
Választási Bizottság 82/2014. (X.17.) 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 kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. 
 
Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 
 

I n d o k o l á s 
 

A Nyírbátori Helyi Választási Bizottság polgármester- és képviselő-választás 
eredményét megállapító határozata ellen a kérelmező fellebbezést terjesztett elő, 
amelyben kérte a területi választási bizottságtól, hogy az a helyi választási 
bizottság polgármester- és képviselő-választásra vonatkozó határozatait 
semmisítse meg és a választás megismétlését rendelje el. Előadta, hogy a 
választás során anyagi juttatásokat nyújtottak szavazatokért és azért, hogy a 
választópolgárok elmenjenek a meghatározott jelöltekre szavazni. Ezzel sérült a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) 
bekezdésében nevesített választási alapelvek közül a választás tisztaságának 
megóvása, az önkéntes részvétel a választási eljárásban, az esélyegyenlőség a 
jelöltek és a jelölőszervezetek között, illetve a jóhiszemű és rendeltetésszerű 
joggyakorlás. Előadása szerint a helyi MSZP szervezet nyírbátori székházában 
2014. október 11-én közel 40 gépkocsit észlelt, az utólag derült ki számára, hogy 
M. A. polgármester-jelölt és M. J. képviselőjelölt hívattak nagy számban 
gépjárművel rendelkezőket azért, hogy anyagi juttatás ellenében 
választópolgárokat vigyenek el szavazni. A jelenlévők 5 000 forint benzinpénzt 
kaptak és ígéretet arra, hogy további 500 – 500 forintot kapnak a fentebb említett 
jelöltekre szavazók után és ha ők nyernek a választáson, akkor még 50 000 
forintot. Videofelvételt csatolt két személy nyilatkozatával a fentiekről, akik 
előadásuk szerint körülbelül 30 szavazó után kapták meg a beígért összeget. A 
kérelmező becslése szerint körülbelül 1000 fő ment el anyagi juttatás ellenében 
szavazni. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság meghallgatta a 
kérelmezőt és M. A.-t, majd a 82/2014. (X.17.) határozatával a kérelmező 
beadványát kifogásnak minősítette, aminek a jogszabálysértések vonatkozásában 
helyt adott, egyebekben pedig azt elutasította, egyúttal a Nyírbátori Helyi 
Választási Bizottság polgármester- és képviselő-választás eredményét megállapító 
határozatát helybenhagyta. A jogorvoslat lehetőségéről olyan tájékoztatást adott, 
hogy döntése ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet 
élni. A határozata indokolásában kifejtette, hogy a kérelmező által becsatolt 
bizonyítékok alkalmasak voltak arra, hogy az anyagi juttatás adása kapcsán 
megállapítsa a jogszabálysértés tényét, ám az elkövetett jogsértések nem voltak 
érdemi befolyással a választás eredményére. 
 
A határozat ellen a kérelmező fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási 
Bizottsághoz. Ebben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási 
Bizottság 82/2014. (X.17.) számú határozata a Nyírbátori Helyi Választási Bizottság 
polgármester- és képviselő-választás eredményét megállapító határozatát 
helybenhagyó részének megváltoztatását és a nyírbátori polgármesteri és az 1., 3., 
4., 5., 7. és 8. számú egyéni választókerületi választás eredményének 
megsemmisítését és a választás megismétlésének elrendelését kérte. 
Megismételte korábbi hivatkozásait és sérelmezte, hogy a jogszabálysértés 
megállapítása ellenére a területi választási bizottság úgy döntött, hogy a 
jogsértések nem voltak érdemi befolyással a választás eredményére. Álláspontja 
szerint ekként a területi választási bizottság felemás döntést hozott. Hangsúlyozta, 
hogy az általa becsatolt videofelvételen nyilatkozó személyek magukon kívül 30-40 
személy leszavaztatásáról beszéltek, ami azt jelenti, hogy minimum 62 személyt 
befolyásoltak a szavazás során, ami kihatással volt a polgármesteri- és az 
önkormányzati-képviselői választás eredményére is. Kifogásolta, hogy a képviselő-
választások vonatkozásában a területi választási bizottság nem értékelte a 
megállapított jogsértéseket. Számítása szerint, ha 40-42 gépjármű volt és 
mindegyik csak 30 főt vitt el szavazni, az 1200 – 1260-at jelent, olyan 
személyeket, akiknél a szabad akaratnyilvánítás elve sérült, ez pedig minden 
szavazatkülönbséget meghalad. Becsatolta két tanú teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy ők anyagi ellenszolgáltatás fejében 
részt vettek olyan személyek szavazásra való szállításában, akik M. A. 
polgármester-jelöltre és M. J. képviselő-jelöltre szavaztak. 
 
A Nemzeti Választási Iroda a jogorvoslati kérelmet bírósági felülvizsgálati 
kérelemnek minősítve megküldte a Debreceni Ítélőtáblához elbírálás végett. 
 
Az ítélőtábla a kérelmet az alábbiak szerint érdemi vizsgálatra alkalmatlannak 
találta. 
 
A választás kapcsán a jogorvoslat két irányú lehet: egyrészt fellebbezéssel 
támadható a Ve. 241. § (2) bekezdése alapján a választási bizottságnak a 
választás eredményét megállapító döntése az a) és b) pontok szerinti 
hivatkozással, másrészt a jogorvoslatra vonatkozó általános szabályok szerint 
kifogás terjeszthető elő a Ve. 208. §-a alapján a választásra irányadó jogszabály, 
illetve a választás és választási eljárás alapelvének megsértésére hivatkozással. 
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Kifogás tárgya lehet a Ve. 211. §-a alapján – a kizárólag a Ve. 241. §-a szerint 
fellebbezéssel támadható döntés kivételével – a szavazatszámláló bizottság 
tevékenysége és döntése is.  
 
A választási eredmény elleni jogorvoslat esetén az elsőfokú döntés a helyi 
választási bizottság eredményt megállapító határozata, ezért a fellebbezésről, az 
ott megjelölt jogsértésről, a fellebbezést elbíráló területi választási bizottság dönt. 
Az általa hozható döntés a választási bizottságnak a választás eredményét 
megállapító határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján 
helybenhagyó vagy megváltoztató lehet.  
 
Kifogás esetén a jogorvoslati eljárást megindító beadvány a kifogás, arról a Ve. 
307/P. § (1) bekezdése alapján, mint választáshoz kifejezetten kapcsolódó 
kifogásról, a helyi választási bizottság dönt. A Ve. 47. §-ának (1)-(2) és a 231. §-
ának (5) bekezdéséből következően a fellebbezés, majd azt követően a bírósági 
felülvizsgálati kérelem esetén a kifogás tárgyában jogerős határozatot a bíróság 
hoz.  
 
A kérelmezőnek a területi választási bizottság által elbírált fellebbezése a tartalma 
szerint a Ve. 208. §-a alapján előterjeszthető kifogás volt. Arról, mint választáshoz 
kifejezetten kapcsolódó kifogásról a Ve. 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
helyi választási bizottság dönthetett volna. A választási bizottság csak ez esetben 
hozhat a kifogásnak helyt adás esetén a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
a választási eljárás szavazás részét megismételtető határozatot. 
 
A választási bizottság határozatának kérelem alapján történő felülvizsgálata során 
az ítélőtábla a Ve. 231. § (5) bekezdése alapján vagy helybenhagyó vagy 
megváltoztató határozatot hozhat. Ezért nincs lehetőség eljárási okból a határozat 
hatályon kívül helyezésére, a választási jogorvoslati eljárás választási szerv előtti 
részének a megismételtetésére. 
 
Az ítélőtáblának a fentiek miatt az elbírálásra hozzá továbbított kérelemről 
határoznia kellett. Először abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az 
alkalmas-e érdemi vizsgálatra, nem áll-e fenn a Ve. 222. §-ának (1) 
bekezdésében, illetve a 231. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban és (2) 
bekezdésében írt körülmény, amely miatt a kérelmet mérlegelést nem engedő 
módon érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani. 
 
A Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet 
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a 222. § (1) bekezdés szerinti 
jogosult nyújtotta be. A Ve. 222. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság 
másodfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes személy nyújthat be 
bírósági felülvizsgálati kérelmet.  
 
A kérelmező érintettségének személyesnek és közvetlennek kell lennie. A Kúria 
Kvk.III.37.179/2014/3. és a Kvk.III.37.503/2014/3. számú végzéseiben rámutatott 
arra, hogy az érintettség csak akkor állapítható meg, ha az állított jogsérelem 
közvetlenül kihat a kérelmező saját jogaira és kötelezettségére. A választási 
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ügyekben kezdeményezett bírósági felülvizsgálat során a kérelmezőt terheli az a 
kötelezettség, hogy a felülvizsgálati kérelmét valamennyi formai és tartalmi 
kelléknek eleget téve terjessze elő. Ennek megfelelően amennyiben lehetséges 
igazolnia, de legalább valószínűsítenie kell azt, hogy a kérelem előterjesztésére 
jogosult érintettnek minősül (Kúria Kvk.V.37.489/2014/2., Kvk.IV.37.196/2014/2.). 
 
A kérelmező a Ve. 222. § (1) bekezdése alapján az ügyben érintettségéről a 
kérelmében nem nyilatkozott és azt az ítélőtábla sem tudta megállapítani. 
 
Az ítélőtábla a Ve. 229. § (2) bekezdése alapján nemperes eljárásban, a 231. § (4) 
bekezdése szerint a kérelem alapján a sérelmezett határozat, valamint az azt 
megelőző eljárás megvizsgálásával határoz. Az ítélőtábla a rendelkezésére álló 
iratok alapján azt állapította meg, hogy Nyírbátor városban 5 polgármester-jelölt 
indult a választáson, közöttük a kérelmező nem szerepelt, s a 8 egyéni 
választókerületben indult önkormányzati képviselőjelölt között sem található 
‘kérelmező’ neve. Ebből következően ő az adott ügyben érintettnek nem 
tekinthető. 
Ezért a bírósági felülvizsgálati kérelmét az ítélőtábla a Ve. 231. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 
 
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének 
a) pontja alapján illetékmentes volt. 
 
D e b r e c e n, 2014. október 26. 
 
Szilágyiné dr. Karsai Andrea s.k. a tanács elnöke, Dr. Veszprémy Zoltán s.k. előadó 
bíró, Dr. Kocsis Ottília s.k. bíró 
 
        A kiadmány hiteléül: 
 

- kiadó - 


