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A Debreceni Ítélőtábla dr. Pallagi Ádám (cím) ügyvéd által képviselt kérelmező 
(cím) kérelmezőnek – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási 
Bizottság 97/2014. (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 kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 
 

I n d o k o l á s 
 

A kérelmező független polgármester-jelöltként a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c), valamint e) 
pontjaira és a 167. §-ának (2) bekezdésére hivatkozással a Rohod községben 
2014. október 12-én megtartott önkormányzati választás polgármesteri 
szavazatainak eredményével kapcsolatban terjesztett elő kifogást. Az általa 
jelentett körülmények kivizsgálását, valamint a polgármester-jelöltek szavazatainak 
az újraszámolását kérte. Kilátásba helyezte a szavazás újbóli lefolytatása 
kezdeményezését arra az esetre, ha az általa kezdeményezett vizsgálat nem 
szolgál magyarázattal az általa megjelölt aggályos és furcsa körülményekre. 
 
A Rohodi Helyi Választási Bizottság 25/2014. (X.16.) számú határozatával a 
kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Indokolásában a Ve. 212. §-ának (2) 
bekezdése és a 215. §-a felhívásával megállapította, hogy a kifogás nem 
tartalmazza a jogszabálysértés bizonyítékait és a kifogást benyújtó személy 
azonosítóját. 
 
A kérelmező a fellebbezésében bejelentette a személyazonosító számát, s a 
kifogásában jelölt jogszabálysértés alátámasztására bizonyítékokat jelölt meg. 
Megjelölte azt a személyt, aki részére a választást megelőző héten bemutatta a 
legutóbbi segélyosztás során az önkormányzat épületében kapott, hat 
képviselőjelölt nevét tartalmazó cédulát „segédanyagként” a választás napján 
történő felhasználás érdekében. Tanúkat jelölt meg annak tanúsítására, hogy a 
szavazófülkében a titkos szavazás alapvető feltételei sem voltak biztosítva, a 
szavazófülkék nem voltak függönnyel vagy paravánnal ellátva és közvetlenül a 
választási bizottság előtt álltak. Megjelölte azon személyeket, akik a választás 
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napján az önkormányzat udvarán a szavazóhelyiséggel szemben egész nap egy 
személygépkocsiban tartózkodtak. A nemzetiségi tartalmi önkormányzati választás 
kapcsán állította, hogy a szavazatszámláló bizottsági tag a szavazóhelyiségben a 
megjelölt választópolgárt döntésében befolyásolta azzal, hogy megkérte, hogy 
melyik jelöltre szavazzon. A nemzetiségi választópolgárok szavazása feltűnően 
rövid ideig tartott, ami álláspontja szerint azt igazolja, hogy részben vagy 
egészben üres szavazólapokat adtak be. Ezzel kapcsolatban a kifogásában azt adta 
elő, hogy a bizottsági tagok az eredményhirdetést követően megkezdték az üres 
szavazólapok gyors kitöltését, feltételezhetően a kihirdetett adatoknak 
megfelelően. Fotót csatolt annak bizonyítékául, hogy a szavazólapot a 
szavazóhelyiségekben lefényképezte ismeretlen személy. 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 97/2014. (X.22.) 
számú határozatával a fellebbezést elutasította, a Rohodi Helyi Választási Bizottság 
25/2014. (X.16.) számú határozatát helybenhagyta. A Ve. 43. §-ának (1) 
bekezdése felhívásával megállapította, hogy az előadott több állítás és feltételezés 
alátámasztására a fellebbező bizonyítékot nem csatolt. 
 
A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen a területi választási 
bizottság határozatának a megváltoztatását, a választás eredményének 
megsemmisítését, új szavazás kiírását, az elsőfokú hatóság szavazatok 
újraszámolására történő kötelezését kérte. A kérelme másodlagosan a határozat 
elsőfokú határozatra kiterjedő hatállyal történő hatályon kívül helyezésére és az 
elsőfokú szervnek az eljárás újbóli, érdemi lefolytatására és bizonyítás felvételére 
utasítására irányult. Megsértett jogszabályként a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) 
pontjait, valamint a 167. § (2) bekezdését jelölte meg. Utalt arra, hogy 
kifogásának hiányosságait a fellebbezésében pótolta. Tanúkat jelölt meg és 
csatolta a cetliket is, amelyet a polgárok kaptak a segély kiosztásakor. A 
kifogásában és a fellebbezésében előadottakon túl hivatkozott arra is, hogy a helyi 
választási bizottság tagjai közül többen egymással és az egyik delegált a 
képviselőjelölttel rokonságban állt. Új tényként adta elő, hogy a fellebbezését 
követően É. T. polgármester azt közölte K. L. rohodi lakossal, hogy elintézteti a 
fellebbezését. A szavazást megelőző napokban az egyik bizottsági tag, P. Lné a 
mellékletként csatolt jelöltlistát osztogatta a községben. A polgármester a 
közmunkások jelentős részétől megkövetelte, hogy rá szavazzanak. 
 
A bírósági felülvizsgálati kérelem érdemi felülbírálatra nem alkalmas. 
 
A Ve. mérlegelést nem engedő módon a 215. §-ban a választási bizottság számára 
a kifogás tekintetében, a 231. § (1) és (2) bekezdésében a fellebbezés és a 
bírósági felülvizsgálati kérelem kapcsán határozza meg azokat a körülményeket, 
amelyek esetében a kifogást, a fellebbezést, illetve a bírósági felülvizsgálati 
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ennek megfelelően a bíróságnak 
is hivatalból vizsgálnia kell azt, hogy a Ve. 231. §-ának (1) bekezdése a)-d) 
pontjaiban, illetve (2) bekezdésében meghatározott, a kérelem bíróság által 
történő érdemi vizsgálatát kizáró okok nem állnak-e fenn. 
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Az ítélőtábla megállapította, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja 
rendelkezéseinek a kérelem nem felel meg, mert az nem tartalmazza a kérelem 
benyújtójának a személyi azonosítóját. Ez önmagában is megalapozta a Ve. 231. § 
(1) bekezdés d) pontja alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélkül történő 
elutasítását. 
 
A fentieken túl mutat rá arra is az ítélőtábla, hogy 2014. október 12-én Rohod 
községben a helyi önkormányzati választáson a településen a választópolgárok 
egyrészt polgármester-jelöltekre, másrészt egyéni listás képviselőjelöltekre 
szavazhattak. A helyi önkormányzati választással egyidejűleg zajlott a roma 
nemzetiségi önkormányzati választás is.  
A Ve. 222. §-ának (1) bekezdése a kifogástól és az annak tárgyában hozott 
határozat elleni fellebbezéstől eltérően szabályozza a bírósági felülvizsgálatra 
jogosult alanyi kört: bírósági felülvizsgálati kérelmet kizárólag az ügyben érintett 
természetes személy nyújthat be. A 224. § (5) bekezdésében a Ve. a bírósági 
felülvizsgálati eljárásban kötelezővé tette az ügyvédi képviseletet is. 
A kérelmet benyújtó kérelmező köteles kérelmének érdemi vizsgálata érdekében 
minden, azt kizáró törvényi körülmény hiányát valószínűsíteni. Ennek megfelelően 
a kérelmezőnek az ügyben érintettségét hivatkoznia, igazolnia, de legalább 
valószínűsítenie kellett volna. Az érintettség csak akkor állapítható meg a Kúria 
Kvk.III.37.179/2014/3. és a Kvk.III.37.503/2014/3. számú végzéseiben is 
kifejtettek alapján, ha az állított jogsérelem közvetlenül kihat a kérelmező saját 
jogaira  és kötelezettségeire. 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.). 
 
Az ítélőtábla a kifogást polgármester-jelöltként előterjesztő kérelmező kapcsán 
csak azt állapíthatta meg, hogy hiányzik az ügyben való személyes és közvetlen 
érintettsége az önkormányzati egyéni listás képviselő, illetve roma nemzetiségi 
önkormányzati választás kapcsán. 
 
A Ve. 209. §-ának (1) bekezdése alapján a kifogást legkésőbb a sérelmezett 
jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon meg kell, hogy érkezzen 
a kifogás elbírálására jogosult választási bizottsághoz. A határidő elmulasztásának 
jogkövetkezménye a Ve. 215. §-ának b) pontja alapján az elkésett kifogás érdemi 
vizsgálat nélkül történő elutasítása. A kérelmező által jelölt azon jogsértések, 
amelyek elkövetését a szavazást megelőző időpontban állította, elkésettség okán 
érdemben szintén nem voltak vizsgálhatóak.  
Ugyancsak nem tehette vitássá a kérelmező a kérelmében a helyi választási 
bizottság összetételét sem. A szavazatszámláló bizottság összetételét kifogásoló 
fellebbezési érvek érdemben szintén nem voltak vizsgálhatók. A választási 
bizottságok, így a szavazatszámláló bizottság tagjainak és megválasztásáról a Ve. 
25. § (2) bekezdése alapján a képviselőtestület döntött. A Ve. 18. §-a szerinti 
összeférhetetlenség esetén a Ve. 34. § (3) bekezdése alapján bárki 
indítványozhatja a megbízás (1) bekezdés b) pontja szerinti megszűnésének a 
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megállapítását. Az ezt érintő érveket a kérelmező a választás lebonyolítását 
követően a kérelmében nem hozhatta fel. 
 
Csupán megjegyzi az ítélőtábla, hogy a kifogás alapján a választási bizottság a Ve. 
218. § (2) bekezdés c) pontja szerint a választási eljárás jogorvoslattal érintett 
részét semmisíthette volna meg és ismételtethette volna meg. A szavazatok 
újraszámlálásra kizárólag a Ve. 241. §-ának (3) bekezdése alapján van lehetőség 
abban az esetben, ha a választási bizottságnak a választás eredményét 
megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt 
megállapító döntésének törvénysértő voltára hivatkozással történik fellebbezés 
benyújtása. 
 
A fent kifejtett indokai alapján az ítélőtábla a kérelmet a Ve. 231. § (1) bekezdés 
a) és d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.  
 
A bíróság határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) 
bekezdése zárja ki. 
 
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. november 3. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. előadó bíró,  
Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró 


