
Debreceni Ítélőtábla 
Pk.II.20.762/2014/2. szám 
 
 
 
 
A Debreceni Ítélőtábla dr. Helmeczy László ügyvéd (cím) által képviselt ‘kérelmező’ 
(cím) kérelmezőnek – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási 
Bizottság 99/2014.(X.22.), és az ide egyesített dr. Helmeczy László ügyvéd által 
képviselt ‘kérelmező2’ (cím) kérelmezőnek Pk.II.20.763/2014. szám alatt a 
100/2014.(X.22.), dr. Helmeczy László ügyvéd által képviselt ‘kérelmező3’ (cím) 
kérelmezőnek Pk.II.20.764/2014. szám alatt a 101/2014.(X.22.), dr. Helmeczy 
László ügyvéd által képviselt ‘kérelmező4’ (cím) kérelmezőnek Pk.II.20.765/2014. 
szám alatt a 102/2014.(X.22.), dr. Helmeczy László ügyvéd által képviselt 
‘kérelmező5’ (cím) kérelmezőnek Pk.II.20.766/2014. szám alatt a 
103/2014.(X.22.), dr. Helmeczy László ügyvéd által képviselt ‘kérelmező6’ (cím) 
kérelmezőnek Pk.II.20.767/2014. szám alatt a 104/2014.(X.22.) 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 kérelmezők bírósági felülvizsgálati kérelmeit érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. 
 
Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 
 

I n d o k o l á s 
 

Az ítélőtábla a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 228. §-ának (2) bekezdése szerint alkalmazott, a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 335/B. §-a, 324. §-ának (1) és a  
149. §-ának (2) bekezdése alapján a kérelmek együttes elbírálása végett 
egyesítette a kérelmezők kifogásait elbíráló területi választási bizottsági 
határozatok bírósági felülvizsgálata iránt indult nemperes ügyeket. 
 
A kérelmezők a Ve. 208. §-ára hivatkozással a helyi választási bizottsághoz 
benyújtott kifogásaikban Balkány város hat szavazókörében a Ve. 2. §, 174. §, 
186-205. §-ai megsértését állították, és kérték a polgármester választás 
megismételtetését.  
A Balkány Helyi Választási Bizottság ‘kérelmező’ két kifogását a 66/2014.(X.17.) és 
a 67/2014.(X.17.), ‘kérelmező2’ kifogását a 68/2014.(X.17.), ‘kérelmező3’ 
kifogását a 69/2014.(X.17.), ‘kérelmező4’ kifogását a 70/2014.(X.17.), 
‘kérelmező5’ kifogását a 71/2014. (X.17.), ‘kérelmező6’ kifogását a 
72/2014.(X.17.) számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az 
indokolásában többek között a Ve. 212. §-a (2) bekezdésének a)-d) és a 215. §-a 
a)-d) pontjai, a 307/P. § (1) és a 218. § (1) bekezdés felhívásával azt állapította 
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meg, hogy a kifogások a jogszabálysértés bizonyítékait nem tartalmazzák. A 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság a helyi választási 
bizottság határozatait a kifogást tevők fellebbezésének elutasítása mellett – a fent 
megjelölt – határozataival helybenhagyta. 
 
A kérelmezők a bírósági felülvizsgálati kérelmükben a kifogásaik tárgyában hozott 
területi választási bizottsági határozatok megváltoztatását, a balkányi 
önkormányzati választás eredményének a megsemmisítését, a polgármester-
választás megismételtetését kérték. 
 
A kérelmezők bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan. 
 
A kérelmezők nem a Ve. 241. §-ának (2) bekezdése alapján a Balkány Helyi 
Választási Bizottság polgármester-választás eredményét megállapító határozata 
ellen éltek fellebbezéssel, hanem a választási eljárás általános jogorvoslati 
szabályai szerint a Ve. 208. §-a alapján nyújtottak be kifogást. Érintették a 
szavazatszámláló bizottság Ve. 211. §-a alapján kifogással támadható 
tevékenységét is. A kifejezetten a polgármester-választáshoz kapcsolódó, illetve 
annak kapcsán a szavazatszámláló bizottság tevékenységét, a szavazóhelyiségben 
elkövetett egyéb cselekményt érintő kifogásokról a Ve. 307/P. § (1) bekezdése 
alapján a helyi választási bizottságnak kellett döntenie. A választási jogorvoslati 
eljárás választási bizottságok előtti szakaszában a kifogások elutasítása érdemi 
vizsgálat nélkül történt.  
 
Az ítélőtábla a Ve. 229. §-ának (2) bekezdése és a 231. § (5) bekezdésének a) és 
b) pontja, valamint (4) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem 
tárgyában nemperes eljárásban, a sérelmezett határozat és az azt megelőző 
eljárást megvizsgálva a kérelemmel támadott határozatot helybenhagyó vagy 
megváltoztató végzést hoz. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a választási 
bizottságok a kifogást érdemi vizsgálat nélküli megalapozatlanul utasították el, 
annak megállapítása mellett az ítélőtábla a kifogás érdemi elbírálása alapján hozza 
meg a Ve. 231. § (5) bekezdése szerinti határozatát. 
 
Azonban a kérelem érdemi vizsgálatát a bírósági eljárásban is meg kell, hogy 
előzze a kérelem arra való alkalmasságának a vizsgálata. A Ve. 231. §-a (1) 
bekezdésének a)-d) pontjai, a (2) bekezdése, a 222. §-ának (2) és (3) bekezdése 
és a 223. §-ának (1)-(3) bekezdése, a 224. §-ának (5) bekezdése a bíróság 
számára mérlegelést nem engedő módon meghatározza a kérelem benyújtásának 
kógens törvényi feltételeit, illetve a kérelem tartalmi követelményeit. Bármely 
törvényi feltétel hiánya esetén a Ve. 231. §-ának (1) bekezdése alapján a bírósági 
felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 
 
Az ítélőtábla a kérelmek előzetes vizsgálata alapján megállapította, hogy a 
kérelmezők bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására a Ve. 222. §-ának (1) és 
a 223. §-ának (2) bekezdése alapján nem voltak jogosultak.  
 
A Ve. 222. §-ának (1) bekezdése szerint a választási bizottság másodfokú 
határozata ellen az ügyben érintett természetes személy nyújthat be bírósági 
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felülvizsgálati kérelmet, míg a 223. §-ának (2) bekezdése alapján nem nyújthat be 
fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben eljárt választási 
bizottság és annak tagja. 
A Ve. 14. § (2) bekezdés e) pontja alapján választási bizottság a szavazatszámláló 
bizottság, amely a 16. § szerint választott és megbízott tagokból áll. A Ve. 19. §-
ának (1) bekezdése alapján a választott és megbízott tagok jogai és 
kötelezettségei azonosak.  
 
A kérelmek tartalma és a csatolt okiratok alapján az ítélőtábla megállapította, hogy 
a kérelmezők Balkány település hat szavazókörében megválasztott szavazat-
számláló bizottságok tagjai voltak.  
 
Mindemellett a kérelmezők az ügyben érintett természetes személynek sem 
minősülnek. Nem állapítható meg a személyes érintettségük abban, hogy az 
ítélőtábla a Ve. 231. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a támadott területi 
választási bizottsági határozat megváltoztatásával a Ve. 218. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján a választási eljárásnak a jogorvoslattal érintett polgármester-
választás részét megsemmisítse és megismételtesse. 
 
A választási eljárás jogorvoslati rendszere sajátos abból a szempontból, hogy a 
kifogást, a kifogás tárgyában hozott határozat elleni fellebbezést, illetve a 
fellebbezés elbírálása során hozott másodfokú határozat ellen a bírósági 
felülvizsgálati kérelmet előterjesztők azonosságát nem kívánja meg. A kifogást a 
Ve. 208. §-a alapján bármely központi névjegyzékben szereplő választópolgár 
előterjesztheti, ahogyan a Ve. 224. §-ának (1) bekezdése szerint a választási 
bizottság elsőfokú határozata elleni fellebbezést is a 223. §-ának (2) bekezdése 
értelmében az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja kivételével. A 
bírósági felülvizsgálat esetén azonban a Ve. a jogorvoslatra jogosult alanyi kört az 
ügyben érintett természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre 
korlátozza.  
 
Annak, hogy a kifogás benyújtására jogosultak köre gyakorlatilag korlátlan, az az 
indoka, hogy a választási eljárás során különösen fontos társadalmi érdek fűződik 
ahhoz, hogy a választásra irányadó jogszabályok, valamint a választás, és a 
választási eljárás alapelvei a lehető legszélesebb körben érvényesüljenek, az 
esetleges törvénytelenségek feltárásra kerüljenek, és a megfelelő jogorvoslati 
eljárás keretei között a választások törvényes rendje helyreállítható legyen.    
A kifogás elbírálását követően a törvényesség garanciáját az teremti meg, hogy a 
Ve. 49. §-ának (2) bekezdése alapján a választási bizottság a határozatát - a 
személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. Ez teszi lehetővé azt, hogy 
ha a kifogás előterjesztője akár a fellebbezés, akár a bírósági felülvizsgálati 
kérelem benyújtására jogosult alanyi körből kizárt, az arra jogosult azt 
benyújthassa, átvegye a jogorvoslati jog gyakorlását. 
 
A kérelemmel szemben támasztott kógens törvényi követelményekre és azoknak a 
kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításához vezető jogkövetkezményére 
tekintettel a Ve. 224. §-ának (5) bekezdése a bírósági felülvizsgálati eljárásban 
megköveteli az ügyvédi képviseletet. 
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Annak kapcsán, hogy a kérelemről az ítélőtábla a Ve. 229. §-ának (2) bekezdése 
alapján nemperes eljárásban, a 228. § (2) bekezdése alapján legkésőbb a 
beérkezéstől számított harmadik napon dönt, a választási ügyben kezdeményezett 
bírósági felülvizsgálati eljárásban sem hiánypótlásnak, sem hivatalból történő 
bizonyításnak nincs helye. 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, a 
kérelme feleljen meg valamennyi törvényi követelménynek. Így a jogorvoslati 
kérelemben igazolnia, de legalább valószínűsítenie kell azt is, hogy a felülvizsgálati 
kérelem előterjesztésére jogosult, azaz az ügyben érintettnek minősül. A kifogás 
elutasítása önmagában az ügy érdemével kapcsolatos érintettséget nem alapoz 
meg. Az érintettség csak akkor állapítható meg, ha az állított jogsérelem 
közvetlenül kihat a kérelmező saját jogaira és/vagy kötelezettségeire (Kúria 
Kvk.III.37.179/2014/3., Kvk.III.37.503/2014/3., Kvk.I.37.439/2014/2., 
Kvk.V.37.489/2014/2., Kvk.IV.37.196/2014/2.).  
Az ítélőtábla a kérelmezők érintettségét, azt, hogy az általuk a polgármester-
választás kapcsán állított jogsérelem közvetlenül kihat saját jogaikra és/vagy 
kötelezettségeikre, a sérelmezett cselekmények kapcsán fennáll a személyes és 
közvetlen érintettségük, nem találta igazoltnak. Arra a kérelmezők nem 
hivatkoztak, arra a rendelkezésére álló iratokból sem volt következtetés levonható.  
 
Az ítélőtábla a fent kifejtettekre tekintettel a kérelmeket a Ve. 231. § (1) bekezdés 
a) pontja, a 222. § (1) bekezdése, a 223. § (2) bekezdése alapján, jogorvoslati 
jogosultság hiányában érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 
 
A Ve. 232. §-ának (5) bekezdése alapján a határozata ellen további jogorvoslatnak 
helye nincs. 
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 62. § (1) bekezdésének s) 
pontja alapján a kérelmezőket a választási bizottság határozatának 
felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban illetékfeljegyzési jog illette meg. A 
kérelmek érdemi vizsgálat nélkül történt elutasítása miatt az eljárás az Itv. 57. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján illetékmentes. 
 
D e b r e c e n, 2014. október 27. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. előadó bíró,  
Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró 


