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A közigazgatási perrendtartás a választási jogvitákban1 

 
 

A választási eljárás szabályozását 2013-ban kodifikálta újra a jogalkotó, a 

2014-ig hatályban volt, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényt 

(a továbbiakban: régi Ve.) sok szempontból, sok kérdésben – így a 

választási szervek határozataival szembeni bírói út kapcsán is – 

meghaladta az azonos nevű 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Ve.). 2018. január 1-jén hatályba lépett továbbá a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.), 

amelynek szabályait alkalmazni kell a Ve. hatálya alá tartozó eljárások 

során is. A Kp. precízen kimunkált modelljének megfelelő működtetése 

feltételezte volna olyan jogszabály-módosítások elfogadását is, 

amelyekhez minősített többségre lett volna szükség az Országgyűlésben. 

E többség hiányában a Kp. választási eljárásokkal kapcsolatos 

alkalmazása eltérő megoldásokat igényelt. Néhány kérdést vizsgálva 

mutatunk rá arra, miképpen rendezte a jogalkotó ezt a kényszerűen 

előállt helyzetet, és miképpen alkalmazták a Kp.-t a választási jogvitában 

eljáró bíróságok az azóta eltelt időszakban. 

 

1. Előzmények 

 

A Kp. eredetileg elfogadni tervezett, illetve a végül hatályba lépett 

rendelkezéseit csak a Ve. hatályos szabályozásának fényében lehet 

megítélni, ezért át kell tekintenünk a Kp. és a Ve. „előéletét”. Az 

Országgyűlésnek 2012 őszén benyújtott, a választási eljárásról szóló 

törvényjavaslat meghatározta, mely, a polgári perrendtartás által felsorolt 

bíróságok hatásköre egy adott ügyben hozott döntés bírósági 

felülvizsgálata, a nem szabályozott kérdésekben pedig a polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 

közigazgatási perekre vonatkozó szabályait hívta fel. A Ve. olyan bírói 

fórumrendszert alakított ki, mely egyrészt súlyoz az ügyek között azok 

jelentősége szerint, másrészt pedig olyan, országosan egységes 

szemlélettel adott hatáskört a bíróságoknak, mely figyelembe veszi 

némely különösen leterhelt bíróság (a Fővárosi Törvényszék vagy a Pesti 

                                    
1
 A tanulmány rövid változata megjelent az Eljárásjogi Szemle 2018. évi 4. számában.  
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Központi Kerületi Bíróság, ez utóbbi röviden: PKKB) helyzetét is. Az így 

kialakult rendszerben a törvényszékek gyakorlatilag elvesztették 

választási ügyekben a hatásköreiket, ezzel egyidejűleg hangsúlyos 

szerepet kaptak az ítélőtáblák. Annak érdekében, hogy a kisebb 

jelentőségű ügyektől mentesítse a jogalkotó az ítélőtáblákat, a 

névjegyzékkel kapcsolatos ügyeknél meghagyta a járásbíróságok 

hatáskörét, ám nem állapított meg a fővárosi ügyekre kizárólagos 

hatáskört a PKKB részére. 

 

1.1. A Kp. kodifikációja 

 

A Kormány az 1011/2015. (I. 22.) Kormányhatározatban döntött a 

közigazgatási perrendtartás kodifikációjáról, az 1352/2015. (VI. 2.) 

Kormányhatározatban pedig a közigazgatási perrendtartásról szóló 

törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 

előkészítésével összefüggő egyes feladatokról. Tekintettel arra, hogy az 

1267/2013. (V. 17.) Kormányhatározat már elindította a polgári perjog 

kodifikációját, célszerűnek tűnt, hogy közigazgatási perrendtartás és a 

2016. évi CXXX. törvényként kihirdetett polgári perrendtartás (a 

továbbiakban: Pp.) egymással párhuzamosan készüljön el, hiszen a Kp. 

megalkotásának célja éppen az volt, hogy a Pp. szabályaitól jelentős 

mértékben eltérő közigazgatási perjogot megfelelően el lehessen 

különíteni.2 Továbbra is léteznek olyan kérdések, amelyek kapcsán 

érdemes a Pp. vonatkozó szabályait felhívni, de megfordulnak az arányok: 

több a különbözőség, mint a hasonlóság, pl. a nyelvhasználatra vonatkozó 

szabályok megismétlése nem tűnik szükségesnek a Kp.-ben, elég azokat a 

Pp.-ben elhelyezni.3 

A perjogi kodifikáció értelemszerűen előrevetítette, hogy az új 

jogszabályok változásokat hozhatnak a választási szervek határozatainak 

bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályozásban is. A mögöttesen 

alkalmazandó perjogi szabályokhoz való igazodás a Ve.-ben a választási 

jogvitákra vonatkozó szabályozás mélyreható reformja nélkül, vagyis a 

választási jogviták legalapvetőbb attribútumait, így az elbírálás nemperes 

jellegét érintetlenül hagyva lehetséges volt, azonban néhány kérdésben 

szükségessé vált a Ve. módosítása. Ebbe a körbe tartozik a 

fórumrendszer, vagy egyes, a Kp. által egyezően szabályozott 

cselekmények normáinak deregulációja. A Kp. szabályozása a fentiek 

                                    
2
 F. Rozsnyai 2017. 236. 

3
 F. Rozsnyai 2017. 240. 
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közül – jelentőségüket tekintve – elsősorban a fórumrendszer 

megváltoztatásával hatott volna a választási bíráskodásra. 

Amennyiben a Kp. és az egyidejűleg felállított fórumrendszer az 

Országgyűlésnek benyújtott javaslatnak megfelelően létrejöhetett volna, 

úgy a választási eljárásról szóló törvény megfelelő módosítása sem 

maradt volna el. A Közigazgatási Felsőbíróság felállítása azonban akkor 

nem kapott támogatást,4 így az arra vonatkozó rendelkezéseket még a 

törvényalkotási eljárásban sikerült módosítani, de ezt a módosítást az 

államfő alkotmányossági szempontból nem találta elfogadhatónak. 

 

1.2. A Kp. az Alkotmánybíróság előtt 

 

Az Alkotmánybíróság előzetes normakontroll eljárást lefolytatva 2017. 

január 13-án megállapította mindazon rendelkezések alaptörvény-

ellenességét, melyek a közigazgatási felsőbírósághoz és a választási 

eljáráshoz kapcsolódtak. 

Az Alkotmánybírósághoz küldött indítványában a köztársasági elnök úgy 

érvelt, hogy a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 

CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) tételesen meghatározza, hogy az 

igazságszolgáltatást mely bíróságok gyakorolják. Ebben a körben nem 

szerepel a közigazgatási felsőbíróság, így az Országgyűlés által 2016. 

december 6-án elfogadott törvény 7. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenes. 

Bár a közigazgatási felsőbíróság feladatait a Fővárosi Törvényszék látta 

volna el, a köztársasági elnök szerint arról van szó, hogy a Bszi. 16. §-

ának zárt listája tartalmi szempontból kiegészül egy másik bírósággal, 

melynek a Kp. feladat- és hatáskört állapít meg, meghatározza 

összetételét és számára bizonyos esetekben a Fővárosi Törvényszék 

szokásos eljárásától eltérő szabályokat rendel alkalmazni. Az államfő 

indítványa szerint a kifogásolt kodifikációs megoldás oka a Kp. általános 

vitában történő tárgyalása során megemlített tény lehet, vagyis a Bszi. 

módosításához szükséges minősített többség hiánya.5 

Az alkotmánybírósági indítványban kifogásolta továbbá a köztársasági 

elnök a Kp. 12. § (2) bekezdése a) és c) pontjait, melyek közül a tárgyalt 

kérdés szempontjából a c) pont megítélése releváns. Azzal, hogy a 

közigazgatási felsőbíróság hatáskörébe utaltatnak a választási bizottságok 

közigazgatási tevékenységével kapcsolatos perek, az Alaptörvény 2. cikk 

(1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése szerint sarkalatos Ve. 229. § (1) 

                                    
4
 F. Rozsnyai 2017. 236. 

5
 Chronowski 2017. 62-63. 
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bekezdésébe ütközik a Kp. ezen rendelkezése, hiszen a választási 

bizottságok másodfokú határozatai ellen benyújtott keresetlevelet az 

illetékes ítélőtábla bírálja el. Az egyszerű többséggel elfogadásra került 

Kp. tehát minősített többséggel megállapított hatásköri szabályt módosít 

azzal, hogy a Fővárosi Törvényszék hatáskörét állapítja meg, megsértve 

ezzel az Alaptörvény T) cikk (4) bekezdését, a 2. cikk (1) bekezdését és a 

35. cikk (1) bekezdését is. 

Az igazságügyi miniszter december 20-án kelt állásfoglalásában6 úgy 

nyilatkozott, hogy a közigazgatási felsőbíróság mint a hatáskör címzettje – 

hasonlóan a cégbíróságokhoz –külön rendelkezésben kerül nevesítésre, 

ami bevált kodifikációs megoldás. Ezáltal nem beszélhetünk új bíróság 

felállításáról, már csak azért sem, mert a Bszi. is csak bíróságok 

különböző típusait intézményesíti. Nem változtat a helyzeten a Fővárosi 

Törvényszék kizárólagos illetékessége sem, hiszen az eljárási kérdés, így 

nem a bírósági szervezeti jogszabályokra tartozik. 

Az igazságügyi miniszter szerint a kódexek megalkotása lehetetlenülne 

el, ha nem lenne lehetőség arra, hogy a nagyobb lélegzetvételű 

jogszabályok elfogadását követően történjen meg a kapcsolódó 

jogszabályok módosítása, vagyis az ún. salátatörvény elfogadása. Az AB 

korábbi gyakorlata szerint eleve megfelel az alkotmányosságnak az, ha 

még az elfogadott kódex hatálybalépése előtt sor kerül a kódexszel 

összefüggő törvények módosítására. A Polgári Törvénykönyvről szóló 

2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. 

évi XV. törvényt megsemmisítő 51/2010. (IV. 28.) AB határozat éppen 

arra mutatott rá, hogy a Ptk. rendkívül kiterjedt része lépne hatályba úgy, 

hogy a jogalkalmazásra való felkészülésre mindössze hatvan nap áll csak 

rendelkezésre. A Kp. azonban 2018. január 1-jét jelölte meg a hatályba 

lépés időpontjaként, így a felkészülésre a zárószavazás időpontjában kellő 

idő állt rendelkezésre.7 

Az Alkotmánybíróság egyetértett az államfő érveivel, egyedül Dienes-

Oehm Egon alkotmánybíró vélekedett úgy, hogy csakis a „közigazgatási 

felsőbíróságként eljáró bíróság” mint közvetítő fogalom alkalmazása adhat 

okot bizonytalanságra amiatt, „hogy azt a látszatot kelti, mintha egy 

önálló bíróságról, bíróságtípusról volna szó.” Dienes-Oehm szerint a 

bírósági hatáskörökkel kapcsolatos, a Ve. és a Kp. közötti normakollízió is 

                                    
6
 Az igazságügyi miniszter I/2039/2016. hivatkozási számú levelének melléklete. 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/e9034bcb91b2c550c125808b004b19ee/$FILE/I_2039_2_2016_Igmin_

%C3%A1ll%C3%A1sf2_anonim.pdf (2019. 01.02.) 
7
 Lásd a közigazgatási perrendtartásról szóló T/12234. számú törvényjavaslat 157. §-át: 

http://www.parlament.hu/irom40/12234/12234.pdf (2019. 01.02.) 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/e9034bcb91b2c550c125808b004b19ee/$FILE/I_2039_2_2016_Igmin_állásf2_anonim.pdf
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/e9034bcb91b2c550c125808b004b19ee/$FILE/I_2039_2_2016_Igmin_állásf2_anonim.pdf
http://www.parlament.hu/irom40/12234/12234.pdf
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adhat okot aggodalomra a jogbiztonságra tekintettel, ám ennek a 

sarkalatosság kérdéséhez semmi köze. 

Részben hasonló érvvel hozakodott elő párhuzamos véleményében 

Varga Zs. András alkotmánybíró, aki szerint „egyszerű kodifikációs hiba az 

alaptörvény-ellenesség oka. A már meglévő szabállyal azonos tárgyú, de 

ellentétes tartalmú, a meglévő szabály hatályon kívül helyezése nélkül 

elfogadott új szabály sarkalatosságtól függetlenül sérti a jogrendszer 

ellentmondás-mentességének követelményét, vagyis a B) cikk (1) 

bekezdését és a T) cikk (1) bekezdését.” 

 

1.3. A Kp. elfogadása érdekében megszavazott változtatások 

 

Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság a közigazgatási felsőbíróságra 

utaló részeket alaptörvény-ellenesnek találta, az Országgyűlés 

Törvényalkotási Bizottsága a kérdéses rendelkezéseket módosító 

javaslatot tett,8 amelyet 2017. február 21-én megszavazott az 

Országgyűlés, újra elfogadva a Kp.-t. A hatáskör-telepítés és az 

illetékesség szabályozása értelemszerűen módosult: a közigazgatási 

felsőbíróság helyett a kizárólagosan illetékes Fővárosi Törvényszék bírálja 

el másodfokon a közigazgatási és munkaügyi bíróságok elsőfokú 

határozatait. A Ve. kérdése azonban rendezetlen maradt: a Kp.-hez 

kapcsolódóan más törvények sarkalatos rendelkezéseinek módosítását 

már nem lehetett elfogadni, hiszen az a felsőbíróságra épült, másrészt 

pedig a sarkalatos rendelkezések megszavazásához szükséges konszenzus 

továbbra sem állt fenn. Az egyes törvényeknek a közigazgatási bíráskodás 

megújításával összefüggő módosításáról szóló törvény tervezete9 (a 

továbbiakban: sarkalatos saláta) tehát a fiókban maradt. 

Mivel a Ve. rendelkezéseinek módosítása elmaradt, megoldási 

módozatként merült fel az ún. fordítókulcs használata és a régi Pp. 

vonatkozó rendelkezéseinek további alkalmazása. A régi Pp. szabályainak 

további alkalmazása semmiféleképpen nem tűnt volna célszerűnek, hiszen 

az fenntartotta volna mindazokat az értelmezési problémákat, amelyek a 

Kp. kodifikációját megalapozták. A régi Pp. nem aktusfelülvizsgálati perek 

lefolytatására „optimalizált”, ezért nem is lett volna célszerű a további 

alkalmazás. 

A megoldás tehát a fordítókulcs alkalmazása lett: a 2017. május 25-én 

kihirdetett, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a 

                                    
8
 Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 78 § 

9
 https://d2gvief1bcth7.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/7/2016/08/normaszoveg.pdf (2019. 01.02.) 

https://d2gvief1bcth7.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/7/2016/08/normaszoveg.pdf
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közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő 

egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.). 519. §-a és 525. § (6) bekezdése 

tartalmaz egy-egy olyan rendelkezést, amelyek más jogszabályokban 

foglalt utaló szabályok módosítása nélkül teszik lehetővé a Kp. 

alkalmazását, az alábbiak szerint: 

519. § A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 630. §-

a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba: 

„(5) Ahol jogszabály a polgári perrendtartásról szóló törvény 

közigazgatási perekre vonatkozó szabályainak alkalmazását rendeli, ott a 

közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szabályait kell alkalmazni.” 

(…) 

525. § (6) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

157. §-a a következő szöveggel lép hatályba: 

„(...) 

(7) Ahol jogszabály a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 

törvény XX. fejezetének vagy a közigazgatási perekre vonatkozó 

szabályainak alkalmazását rendeli, azon a közigazgatási perrendtartást, 

ha jogszabály bírósági felülvizsgálatot tesz lehetővé, azon közigazgatási 

pert kell érteni.” 

A fordítókulcs, mint megoldási módozat kiválasztását ugyanazon érvek 

támogatták, mint az új Pp. megalkotását megelőző vitában a Kp. 

megalkotását.10 A választási jogvita sajátosságai miatt ugyanis távolabb 

áll a Pp.-től, mint a Kp. aktusfelülvizsgálati szabályaitól. Először is, az 

alkotmányos jog gyakorlásához kapcsolódó részjogosítványok 

tekintetében kiemelendő, hogy a joggyakorláshoz az út a választási 

szervek közreműködésével vezet. A választási szervek és a választópolgár 

viszonyát nem lehet úgy szabályozni, mint két személy vagyoni joggal 

kapcsolatos jogvitáját. A választási szerv szerepe nem azonosítható a 

magánjogi per alperesével, hiszen a választási szervek rövid határidőn 

belül hoznak döntéseket a választási eljárásban és e döntéseket 

ugyancsak rövid határidőkön belül lehet megtámadni (ez az egyik oka a 

választási jogvita nemperes jellegének is).11 Kiemelt szerepe van tehát a 

bíróságoknak: amíg a Kp. esetében hangsúlyos a szubjektív mellett az 

objektív jogvédelem is,12 bizonyosan állítható, hogy a választási 

eljárásban még ennél is kiemeltebb a bírói út szerepe. 

 

                                    
10

 F. Rozsnyai 2016. 3. 
11

 Demjén – Bokros 2016. 13. 
12

 F. Rozsnyai 2017. 237. 
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2. A választási jogvitákkal kapcsolatos eredeti elképzelések és az 

elfogadott szabályozás 

 

Az alábbiakban azt vizsgáljuk, mi volt az egyes, a Kp. hatályba lépésére 

tekintettel elfogadni tervezett változtatások lényege, illetve, hogy a Ve. 

ezekkel a változtatásokkal érinteni tervezett, azóta sem módosított 

rendelkezései jelenleg hogyan kerülnek alkalmazásra. 

 

2.1. A fórumrendszer átalakítására vonatkozó tervek 

 

A Ve. rendszerében a választási bizottságok által meghozott határozatokat 

az ítélőtáblákon és a Kúriánál, a helyi választási iroda (a továbbiakban: 

HVI) vezetőjének az egyéni választókerületek kialakításáról és 

felülvizsgálatáról szóló határozatát a törvényszéken lehet megtámadni. Az 

egyes HVI-k által névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek ügyében hozott, a 

Ve. 95. § (1) bekezdése szerinti határozatok ellen a járásbíróságokhoz, a 

Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) által névjegyzékkel 

kapcsolatos kérelmek ügyében meghozott határozatok ellen a Fővárosi 

Törvényszékhez benyújtott fellebbezés útján kérhető jogorvoslat. 

A Kp. 1. § (1) bekezdése szerint a törvényt a közigazgatási jogviták 

elbírálása iránti közigazgatási perben és az egyéb közigazgatási bírósági 

eljárásban kell alkalmazni. A közigazgatási jogvita tárgya a közigazgatási 

szerv közigazgatási jog által szabályozott, az azzal érintett jogalany jogi 

helyzetének megváltoztatására irányuló vagy azt eredményező 

cselekményének, vagy a cselekmény elmulasztásának (a továbbiakban 

együtt: közigazgatási tevékenység) jogszerűsége a 4. § (1) bekezdése 

szerint. 

A Kp. 12. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Nemzeti Választási 

Bizottság (a továbbiakban: NVB) közigazgatási tevékenységével 

kapcsolatos jogvita a Kúria hatáskörébe tartozott volna, ugyanezen 

szakasz (2) bekezdés c) pontja alapján pedig a választási bizottságok 

közigazgatási tevékenységével kapcsolatos per pedig a közigazgatási 

felsőbíróság hatáskörébe tartozott volna. A sarkalatos saláta rendezte 

volna a választási irodák határozataival szembeni jogorvoslatot oly 

módon, hogy a 122. § és 127. § a járásbírósági és törvényszéki 

hatásköröket a Közigazgatási Felsőbírósághoz telepítette volna. 

Az Alkotmánybíróság döntését követően elfogadott változások alapján a 

Kp. fórumrendszerében szereplő, a Közigazgatási Felsőbíróság helyére 
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lépő Fővárosi Törvényszék nem vehette át a járásbíróságok és az 

ítélőtáblák hatásköreit. Annak köszönhetően, hogy a választási jogvitákat 

elbíráló fórumrendszerben nem állt be változás, a Kp.-t nemcsak 

közigazgatási (Kúria), hanem polgári ügyszakos bírák is alkalmazzák. 

Szakmai szempontból célszerű lett volna megállapítani a Fővárosi 

Törvényszék hatáskörét és kizárólagos illetékességét az összes választási 

jogvita-típus tekintetében13 (kivéve a Kúria előtti eljárásokat),14 hiszen így 

a specializáció lehetőségének megnyíltával egységesebb, magasabb 

színvonalú ítélkezésre kerülhetett volna sor. Ezzel szemben az az érv 

volna felhozható, hogy távolabb kerül a bíróság a felektől. Mivel a Kúria 

következetes gyakorlata szerint pártfogó ügyvéd igénybevételére nincs 

lehetőség, a jogtudatos állampolgárok által15 beadott kifogások ügyében 

hozott választási bizottsági határozatok megtámadása így sokszor az 

egyes, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény hatálya alá tartozó szervezetek által nyújtott jogsegélytől 

függene. A fentiek ellenére azért nem kell a választási jogvitákat 

„népközeli” ügyeknek16 tekinteni, vagyis az ítélőtáblák hatáskörét és 

illetékességét, valamint a többi törvényszék illetékességét megőrizni, mert 

az eljárás lefolytatására nyitva álló határidők rövidek, az eljárás nemperes 

jellegű, a Ve. 222. § (1) bekezdése megköveteli a kérelmezői 

érintettséget, valamint a Ve. – ellentétben a régi Ve.-vel – már 

tartalmazza a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának 

lehetőségét, még ha nem is történt ennek alkalmazása minden döccenő 

nélkül a 2014. évi országgyűlési választások során.17 Nehézségként csak a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásakor 

megnövekvő, jelenleg ötfelé oszló ügyteher lett volna említhető, ami az 

ügyelosztási rend révén azonban kezelhető. 

 

 

 

 

                                    
13

 Petrik 2017. 80. 
14

 A regionalizáció általános indokait lásd: F. Rozsnyai 2016. 7. A specializáció és a regionalizáció általános 

kritikáját lásd: Figula 2016. 20., 23. 
15

 Lásd pl. a Kúria az NVB 914/2018. számú határozatát megváltoztató Kvk.V.37.522/2018/2. számú 

végzését: http://kuria-birosag.hu/hu/valhat/kvkv3752220182-szamu-hatarozat 
16

 Petrik 2017. 86., valamint az Alkotmánybíróság 3243/2018. (VII. 11.) AB határozatával elutasított. bírói 

kezdeményezéssel kapcsolatos igazságügyi miniszteri állásfoglalás 7. o. 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/8a8ef0783733adf9c12582640059eb8b/$FILE/III_560_4_2018_%C

3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1s_anonimiz%C3%A1lt.pdf 
17

 Tordai 2014. 22-23. 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/8a8ef0783733adf9c12582640059eb8b/$FILE/III_560_4_2018_%C3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1s_anonimiz%C3%A1lt.pdf
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/8a8ef0783733adf9c12582640059eb8b/$FILE/III_560_4_2018_%C3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1s_anonimiz%C3%A1lt.pdf
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2.2. Járásbírósági hatáskör? 

 

Mivel a sarkalatos saláta beterjesztése elmaradt, ennek 

következményeként az a kérdés merült fel, hogy a Kp. ugyanígy 

érvényesül-e a Ve. 236. § (5) bekezdése esetében is. Amíg ugyanis a Ve. 

228. § (2) bekezdése kifejezetten utal a régi Pp.-re, addig a 

járásbíróságok hatáskörét kijelölő rendelkezések nem hívják fel a régi Pp. 

szabályait. A Ve. szerint: 

„228. § (2) A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről a bíróság 

legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt. A bírósági 

eljárásban a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre 

vonatkozó rendelkezéseit kell – az e törvényben foglalt eltérésekkel – 

megfelelően alkalmazni.” 

A Ve. 236. § szerint pedig: 

„(5) A bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő 

tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés 

esetén a beérkezését követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást 

megelőző napon dönt. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem 

kötelező. A bíróság egyesbíróként jár el. 

(6) Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék 

módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.” 

A Ve. 236. § a HVI vezetőjéhez benyújtott, névjegyzékkel kapcsolatos 

döntés elleni fellebbezés elbírálásával kapcsolatos szabályozást tartalmaz. 

Amennyiben a HVI vezetője nem adott helyt a fellebbezésnek, az iratokat 

a járásbíróságra kell felterjesztenie. A sarkalatos saláta 122. § (1) 

bekezdése az alábbiak szerinti változtatást javasolta volna: 

„(1) Ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad helyt, 

a fellebbezést legkésőbb az elbírálásra rendelkezésre álló határidő utolsó 

napján felterjeszti a Közigazgatási Felsőbírósághoz.” 

A járásbíróság eljárása sokkal inkább hasonlít a Ve. fellebbezésre 

vonatkozó szabályai által előírt eljárásrendre, már csak azért is, mert 

nincs ügyvédkényszer. A kötelező jogi képviselet előírása célszerűtlennek 

is tűnne, hiszen az elbírálandó ügyek nem a választási bizottságokat, 

hanem a HVI-ket terhelik, ráadásul a választópolgárok alkotmányos 

jogának gyakorlásával szoros összefüggést mutatnak. Például a 

mozgóurna Ve. 103. § szerinti előzetes igénylése, vagy a 250. § szerinti 

átjelentkezési kérelem elbírálása valójában nem igényel komolyabb 

vizsgálatot azon túl, hogy – a Ve. 93. § (2) és (3) bekezdésében 
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foglaltaknak megfelelve – a kérelmen szereplő adatok hiba nélküliségéhez 

nem férhet kétség. 

Tekintettel arra, hogy a Ve. alkalmazásának első teljes évében, 2014. 

év elejétől az önkormányzati választásokig bezárólag vizsgált esetek 

jelentős részében kimutatható volt,18 hogy vagy maga a kérelem 

szenvedett javíthatatlan hibában, vagy pedig a választópolgár nem 

ismerte fel az ismételt benyújtásra a véghatáridőig korlátlanul fennálló 

lehetőséget, célszerűbbnek tűnik, ha a HVI-k tájékoztatása kiemeli azt a 

tényt, hogy a véghatáridőig az elrontott kérelem ismét benyújtható. 

Ennek azonban előfeltétele az, amire a járásbíróságok a HVI vezetőjének 

döntését megváltoztató – kisszámú – döntésekben19 is rámutattak, hogy a 

HVI Ve. 235. § szerinti értesítése lehetőleg tartalmazzon arra nézve 

utalást, hogy a névjegyzékben található mely adat szerepel rosszul a 

kérelemben. Az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról 

szóló 2018. évi XXXVI. törvény hatálybalépéséig a Ve. olyan adatok 

megadását írta elő a kérelmek kitöltőinek, amelyek sokszor félreérthetőek 

voltak a választópolgárok számára (határon túli választópolgárok esetében 

ilyen adat az anyja neve). A rosszul kitöltött kérelmek kapcsán a Ve. által 

meghatározott eljárásokban alkalmazható volt a jogérvényesítés 

segítésének elve oly módon, hogy a választópolgár a HVI-től konkrét 

tájékoztatást kap a javítandó adatok körére vonatkozóan, ez a lehetőség a 

megváltozott szabályozási környezetben továbbra is rendelkezésre áll. 

A sarkalatos saláta által javasolt jogszabályszöveg sem tett említést a 

Kp.-ről, illetve a közigazgatási perről vagy annak szabályairól, mivel a Kp. 

4. § (7) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján a választási iroda 

közigazgatási szervnek minősült volna, ezért itt kizárólag a bírósági fórum 

tekintetében állt volna be változás a Ve. szintjén. Mivel a Ve. a régi Pp. 

szabályaira sem utal ezen eljárás kapcsán, ezért itt a járásbíróság – 

eltérően az ítélőtáblától – jelen helyzetben úgy jár el a választási 

jogvitában, hogy semmi nem kötelezi a Kp. szabályainak alkalmazására. A 

Kp. hatályba lépését megelőzően közzétett döntések vizsgálata alapján 

kimutatható, hogy a járásbíróságok alapvetően csak a Ve.-re és az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényre hivatkoztak,20 a döntéseiknek 

a régi Pp. rendelkezéseire alapozását mellőzték, vagyis ez az eljárás a 

többi Ve. szerinti jogvitához képest már ekkor is sajátos karakterű volt. 

 

                                    
18

 52 ügyből 8 esetben született megváltoztató döntés. 44 elutasító döntésből 31 esetén adott információt a 

HVI a kérelmezőnek a kérelem hibájával kapcsolatban, de 8 megváltoztató döntés közül 7 esetben a HVI 

határozat nem tartalmazott kitanítást. 
19

 Pl. a Debrecen Járásbíróság 31. Pk.500.694./2014/3. számú végzése. 
20

 Pl. a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság 4.Pk.50.334/2014/3. számú végzése. 
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A tervezett változtatások elfogadása hiányában felmerült a kérdés, hogy 

a Kp. hatályba lépése kihat-e valamilyen módon a Ve. 236. §-a szerinti 

eljárásra. A Kp. hatályba lépése óta egyes bíróságok hivatkoznak a Pp.-

re,21 a Ve. módosításának miniszteri indokolására22 és az Alaptörvény 28. 

cikkére,23 de a Kp. szabályait nem hívják fel. Az eljárás lényegét tekintve 

nem változott, így nem merülhet fel olyan szempont a járásbíróságok 

eljárásával kapcsolatban, már csak a Ve. vonatkozó rendelkezéseinek 

többszöri pontosítására figyelemmel sem,24 ami a Ve. 236. §-a szerinti 

közjogi jogviták elbírálása során felvetné a Kp. alkalmazását. Jelen 

esetben tehát egyfajta sajátjogú eljárásról beszélhetünk, a Kp. hatályba 

lépése nem hozott változást e tekintetben.25 

Más a helyzet azonban, ha a HVI-k helyett az NVI által elbírált kérelem 

elleni fellebbezés helyzetét vizsgáljuk. A Kp. 4. § (7) bekezdés 1. pont a) 

alpontja szerinti definíciónak az NVI megfelel, hiszen nemcsak a központi 

államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (3) bekezdés e) pontja, 

hanem a Ve. 53. § (1) bekezdése is egyértelműen deklarálja, hogy az NVI 

autonóm államigazgatási szerv. A Kp. 1. § (1) bekezdése szerint a 

törvényt a közigazgatási jogviták elbírálása iránti közigazgatási perben és 

az egyéb közigazgatási bírósági eljárásban kell alkalmazni. A közigazgatási 

jogvita tárgya a közigazgatási tevékenység jogszerűsége a 4. § (1) 

bekezdése szerint. A Kp. 12. § (2) bekezdése szerint a törvényszék 

hatáskörébe tartozik törvény eltérő rendelkezésének hiányában a központi 

államigazgatási szervekről szóló törvény szerinti autonóm államigazgatási 

szerv közigazgatási tevékenységével kapcsolatos per, a 13. § (11) 

bekezdése pedig nem kerül összeütközésbe a Ve. 236. § (7) 

bekezdésében foglalt rendelkezéssel sem. A Kp. szerint: 

„13. § (11) A (...) 12. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott 

perre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.” 

A Ve. szerint: 

„236. § (7) A Nemzeti Választási Iroda központi névjegyzékkel 

kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése elleni fellebbezést a Nemzeti 

Választási Iroda elnökéhez kell benyújtani. (…) Ha a Nemzeti Választási 

                                    
21

 Pl. a Kiskunhalasi Járásbíróság 3.Pk.50.033/2018/3. számú végzése és a Siófoki Járásbíróság 

1.Pk.50.026/2018/4. számú végzése. 
22

 Az egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 

CCVII. törvény 6. §-ának indokolására hivatkozik a Gyöngyösi Járásbíróság 3.Pk.50.031/2018/3. számú 

végzése. 
23

 Pl. a Szolnoki Járásbíróság 11.Pk.50.151/2018/3. számú végzése. 
24

 Ld. az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. törvényt és az 

egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. évi CXIII. törvényt. 
25

 Ld. a Budai Központi Kerületi Bíróság 18.PK.40.118/2018/2. számú végzését. 
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Iroda elnöke a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést a Fővárosi 

Törvényszék bírálja el.” 

Az NVI közigazgatási tevékenységét tehát lefedi a Kp., így ebben az 

esetben a fellebbezést a Fővárosi Törvényszék – mint közigazgatási 

ügyekben eljáró bíróság – a Kp. alkalmazásával bírálhatná el. Figyelemmel 

arra, hogy az alapvetően csak a HVI-k határozataival szemben benyújtott 

fellebbezéseket elbíráló határozatokból megismerhető joggyakorlat ezt a 

kérdéskört nem fedi le, ezért az NVI hatáskörében hozott döntésekkel 

kapcsolatos megállapítások elméleti síkon maradnak. 

 

2.3. Védirat a választási eljárásban? 

 

A Kp. hatályba lépésének másik fontos kérdése az volt, hogy a 

keresetlevelet továbbító választási irodára háruló feladatok körébe 

tartozik-e az, hogy a keresetlevélhez védiratot csatoljanak, melyet a Kp. 

42. § (2) bekezdése szerint a keresetlevélnek, illetve az ügy iratainak 

továbbításával egyidejűleg kell előterjeszteni. Ennek a kérdésnek a 

megalapozottságát a régi Ve. szabályozásában találhatjuk meg, ugyanis 

annak szabályozása tartalmazott egyfajta „védekezési lehetőséget” a 

megfellebbezett határozatot hozó választási bizottságok számára. 

A régi Ve. szerint: 

„80. § (7) A fellebbezést az ügy összes iratával a beérkezése napján fel 

kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz. 

A felterjesztés során az első fokon eljáró választási bizottság a 

fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozhat. 

(…) 

83. § (6) A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a választási bizottság 

az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti az annak 

elbírálására jogosult bírósághoz. A felterjesztés során a megtámadott 

határozatot hozó választási bizottság a bírósági felülvizsgálat 

iránti kérelemről kialakított álláspontjáról is nyilatkozhat.” 

Az a tény, hogy a Ve. már nem tartalmazza ezeket a szabályokat, 

tudatos döntést feltételez, hiszen ez a megközelítés van összhangban 

egyrészt a Ve. 223. § (2) bekezdésével, mely szerint nem nyújthat be 

fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben eljárt választási 

bizottság és annak tagja. Amennyiben a választási szervek minden 

esetben véleményt formálhatnának a saját döntésük (az NVB esetében: az 

NVI által előkészített döntési javaslat alapján hozott NVB döntés) ellen 

érkezett jogorvoslati kérelemről, az lényegében kontradiktórius eljárássá 

tenné a fellebbezési vagy bírósági felülvizsgálati eljárást. A Ve. 14. § (1) 
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bekezdésében foglaltak szerint azonba a „választási bizottságok a 

választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei.” A 

függetlenség egyrészt cél, másrészt pedig eszköz: a testületi szerv 

függetlensége (a függetlenség külső dimenziója), mint biztosíték alapozza 

meg a pártatlan, részrehajlásmentes cselekvést, vagyis a választási 

eljárásban a választási bizottságok hatáskörébe sorolt döntések – 

megfelelő időben és a szükséges feltételek fennállása mellett történő – 

meghozatalát, a jogorvoslati kérelmek esetében pedig a jogsértés 

törvényes eljárásban történő vizsgálatát. A függetlenség emellett olyan 

módon tételeződik célként, hogy a választási bizottságnak nem is lehet 

más feladata, minthogy a törvény alapján eljárjon, érvényesítse a 

jogszabályban foglaltakat, vagyis a tagok személyes (egyenkénti és 

csoportos) érdekeitől is függetlennek kell lennie (a függetlenség belső 

dimenziója). Amennyiben a választási bizottság a döntéshozói szerepe 

mellett lehetőséggel bírna arra is, hogy a jogorvoslati kérelmet benyújtó 

személlyel szemben is felléphessen a jogorvoslati eljárásban, azzal már a 

törvényesség helyett elsődlegesen a saját döntését védelmezné, ami a 

függetlenséget megkérdőjelezheti. 

Mindezzel együtt az Országos Választási Bizottság az akkori jogszabályi 

környezetben többször is élt ezzel a jogosítványával: 2006-ban több, 

fontos ügyben is előkészítő iratot nyújtott be a Legfelsőbb Bíróságra (a 

továbbiakban: LB) a határozataival szemben benyújtott felülvizsgálati 

kérelmekkel kapcsolatban.26 Ezeknek az előzményeknek a fényében nem 

volt tehát okszerűtlen felvetni, hogy a védirat csatolására irányuló 

kötelezettség fennáll-e, és ha igen, annak mi a pontos tartalma. 

A Kp. 42. § (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy „a védirat az alperesnek 

a keresetlevélben foglaltakra tett nyilatkozata, amely vagy a keresetlevél 

visszautasítására irányul, vagy érdemi védekezést tartalmaz.” Nem 

észszerűtlen tehát felvetni, hogy a Kp. hatályba lépésével megjelent-e a 

védirat csatolására irányuló kötelezettség vagy sem. 

A sarkalatos saláta tervezetének 117. §-a a fenti dilemma kezelése 

érdekében a Ve. 227. § (3) bekezdésébe egyértelműsítő célzattal toldotta 

volna be a „védirat előterjesztése nélkül” fordulatot. A Ve. vonatkozó 

rendelkezésének módosítása hiányában is indokolható az az álláspont, 

mely szerint szükségtelen a védirat előterjesztése: egyrészt a törvényi 

fogalomból is következik, hogy a védirat sem az ügy irataihoz, sem pedig 

a keresetlevélhez nem sorolható, hanem azoktól független, külön 

dokumentum. A Ve. 227. § mindössze arra kötelezi választási irodát, hogy 

                                    
26

 Az LB Kvk.IV.37.157/2006/6., Kvk.IV.37.252/2006/3., Kvk.II.37.254/2006/3., Kvk.I.37.255/2006/2., 

Kvk.II.37.256/2006/2., Kvk.I.37.259/2006/2. és Kvk.II.37.260/2006/2. számú végzései. 
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a keresetlevélhez az ügy összes iratát csatolja,27 vagyis ebből nem 

következik az, hogy védiratot kellene előterjeszteni. A Kp. hatályba lépése 

óta lefolytatott választási eljárások során védirat előterjesztésére utaló 

információ így nem is merült fel. 

 

2.4. Az egyszerűsített per szabályainak alkalmazása a nemperes 

eljárás sajátosságaira tekintettel 

 

A Ve. szerinti közigazgatási perekben, de különösen a választási bizottság 

közigazgatási tevékenysége jogszerűségének vizsgálatára indított perek 

esetében szükségszerű a sommás és a nemperes jellegre tekintettel 

meghatározni, hogy a jogalkalmazó milyen elvek mentén alkalmazza a 

Kp.-t az eljárása során. Vagyis tisztázásra szorul, hogy a Kp. egésze vagy 

esetleg annak egy gondosan lehatárolt normatömege alkalmazandó csak 

választási jogvitákban. Ezt a dilemmát az Ákr.-Kp. Módtv. 247. §-ával a 

Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az 

egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról 

szóló 2005. évi XVII. törvénybe (a továbbiakban: Knp.) inkorporált új 

rendelkezések oldották fel: 

„1. § (1) Közigazgatási nemperes eljárás a közigazgatási ügyben eljáró 

bíróság nemperes eljárása. 

(2) A közigazgatási nemperes eljárásban a közigazgatási 

perrendtartásról szóló törvény egyszerűsített perre vonatkozó szabályait – 

az ezen, valamint külön törvényben foglalt eltérésekkel – kell a 

nemperes eljárás sajátosságainak megfelelően alkalmazni. 

(…) 

2. § (2) A kérelemre a közigazgatási perrendtartás keresetlevélre 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

(...) 

(4) A kérelem tárgyában hozott végzésre a közigazgatási perrendtartás 

ítéletre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.” 

A Knp. korábbi 4. §-ának és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 

III. törvény hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában 

született 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet (Ppé.) 13. § (3) bekezdésének 

tartalmilag megfelelő rendelkezés elfogadására került sor tehát, annak 

                                    
27

 A hasonlóan megszövegezett Ve. 226. § esetében az „összes irat” fordulat a teljes iratanyagot jelenti, de az 

iratanyag azon részét feltétlenül, ami bizonyíthatóan a választási iroda rendelkezésére áll. Lásd az NVB 

677/2018. (IV. 3.) számú határozatát: http://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/677-2018-nvb-

hatarozat-v-a-altal-benyujtott-fellebbezes-targyaban 
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érdekében, hogy a közigazgatási nemperes eljárások továbbra is 

egyértelműen legyenek szabályozottak. 

A bíróságok választási jogviták elbírálásakor, de különösen a régi Ve. 

alkalmazása során felváltva hivatkozták a Ppé.-t és a Knp. korábban 

hatályos 4. §-át. Bár a megfogalmazás eltérő volt (megfelelően irányadó 

helyett megfelelően alkalmazni), tartalmilag nem látszott különbség. 

Mindezzel együtt jelenleg már egyértelmű, hogy a választási jogviták 

nemperes jellege miatt az egyszerűsített per szabályai csak a Knp. 

szabályain és a nemperes eljárások sajátosságain túl érvényesülnek. 

A választási jogviták során tehát a Kp. egyszerűsített perre vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni, de a Knp.-ből következő nemperes eljárásra 

irányadó szabályok és a Ve. szerinti eltérésekkel,28 ezáltal leszűkült a Kp.-

ban található, választási jogvitákban alkalmazandó normák köre. Annak 

felderítése, hogy mely normák maradnak ezen a körön kívül, a 

jogalkalmazó feladata. A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának 

összefoglaló véleménye szerint például egyenesen következik abból, hogy 

továbbra is végzésben kell a döntést meghozni a Knp. 2. § (1) és (4) 

bekezdése alapján az, hogy „a Kp. 126. §-a – az egyszerűsített per 

ítéletre vonatkozó szabálya – nem alkalmazható”, valamint az is, hogy a 

Kp. 124. § (4) bekezdése, amely lehetővé tenné az általános szabályok 

szerinti perre utalást választási eljárásokban – mivel azok nemperes 

eljárások –, nem alkalmazható. Az Alkotmánybíróság legújabb gyakorlata 

szerint továbbá alappal merülhet fel a Kp. 20. §-ának alkalmazása abban 

az esetben, ha van érdekelt, aki a perbe beléphet.29 Érdemes tehát 

megvizsgálni a Kp. hatályba lépése óta érvényesülő joggyakorlatot, hogy 

megállapítható legyen, miként követték a véleményben foglaltakat a 

bíróságok, és a Kp. alkalmazásával kapcsolatban megjelent-e valamilyen 

egyéb releváns elem is a határozatokban. 

 

3. A Kp. választási jogvitákban való alkalmazásának gyakorlati 

tapasztalatai 

 

A választási jogvitákban az eddigiekben elsősorban a Kúria járt el, a 2018. 

évi országgyűlési választási eljárásban 170 határozatot30 vizsgálva felül. A 

Kp.-re (és arra tekintettel a Pp.-re) a döntések nagy hányadában csak a 

                                    
28

 A választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat tárgyában létrejött joggyakorlat-elemző 

csoport. KÚRIA, Összefoglaló vélemény. Budapest, 2018. január. 209. 

https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/valasztasi_nepszavazasi_joggyak.pdf  
29

 Az Alkotmánybíróság IV/747/2019. ügyszámú határozata, Indokolás [43]-[45]. 
30

 Lásd a Kúria honlapját: http://kuria-birosag.hu/hu/valasztasi-ugyek  

https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/valasztasi_nepszavazasi_joggyak.pdf
http://kuria-birosag.hu/hu/valasztasi-ugyek
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záró részben történt hivatkozás, ahol is a tárgyaláson kívüli elbírálás 

deklarálása, illetve a költségviseléssel kapcsolatos rendelkezés 

tekintetében került megjelölésre a Kp. egy-egy szakasza, ezek a 

hivatkozások önmagukban nem szorulnak elemzésre. Emellett nyolc 

alkalommal hívta fel a Kúria a Kp. 85. § (5) bekezdését, és egy esetben 

pedig az ellenérdekű fél meghallgatása kapcsán alkalmazta a Kp. 2. § (6) 

bekezdését. 

 

3.1. A választási bizottságok által kiszabott bírságok 

felülvizsgálata 

 

A Ve. kétféle módon biztosítja a választási bizottságok számára a 

bírságkiszabás lehetőségét. Egyrészt a 124. § (2) bekezdésében egyfajta 

objektív felelősséget31 telepít a független jelöltként indulni szándékozó 

választópolgárra, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezetre, 

hogy a nevezettek a rendelkezésükre bocsátott összes ajánlóívet 

kötelesek átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre 

álló határidőben. Ennek a kötelezettségnek elmulasztása esetén a jelölt 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva 

bírságot szab ki, melynek összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 

1000 Ft. A bírság kiszabása csak akkor kerülhető el, ha a jelölt 

bejelentésére rendelkezésére álló határidő elteltét követő napon kerülnek 

benyújtásra a hiányzó ívek, de ezek az ívek már nem tartalmazhatnak 

ajánlást. E bírságtípus kiszabására formalizált eljárásban kerül sor: a Ve. 

végrehajtási rendelete szerint a bírságot kiszabó határozat tervezetének 

szövegét a bírságot kiszabó választási bizottság mellett működő választási 

iroda az informatikai rendszerben állítja elő, a bírság összegét pedig az 

átadni elmulasztott ajánlásgyűjtő ívek száma határozza meg.32 

Bár a Ve. 124. § (2) bekezdése alapján a bírságot kiszabó határozatokat 

is több esetben támadták meg bíróságon, a bíróságok tevékenysége 

inkább a Ve. 152. § (2) bekezdése és 218. § (2) bekezdés d) pontja 

szerint kiszabott bírságok kapcsán lényeges. Az előbbi az általános szabály 

kivétele, a Ve. 151. § (1) bekezdése a médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve 

a filmszínházak választási kampányban való részvételével kapcsolatos 

                                    
31

 Elsőként a Kvk.II.37.273/2014/2. számú végzés mondta ki, legutóbb pedig a Kvk.V.37.431/2018/2. számú 

végzés erősítette meg, hogy a Ve. 124. § (2) bekezdés objektív felelősségi alakzatot keletkeztet. Lásd: 

http://kuria-birosag.hu/hu/valhat/kvkii3727320142-szamu-hatarozat 

http://kuria-birosag.hu/hu/valhat/kvkv3743120182-szamu-hatarozat  
32

 A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) 

KIM rendelet 20/A. § (1) bekezdése szerint. 

http://kuria-birosag.hu/hu/valhat/kvkii3727320142-szamu-hatarozat
http://kuria-birosag.hu/hu/valhat/kvkv3743120182-szamu-hatarozat


72 

 

 

kifogások kapcsán különös szabályokat tartalmaz a választási bizottságok 

esetében. 

„218. § (2) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad 

(…) 

d) a választási kampány szabályainak megsértése, illetve a 124. § (2) 

bekezdésében és a 155. §-ban foglalt kötelezettség megszegése esetén 

bírságot is kiszabhat. 

219. § (1) A választási bizottság annak eldöntésében, hogy 

indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének 

megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a 

jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és területi 

kiterjedtségét, a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A 

bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, 

ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. 

(2) A bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a 

kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse, 

egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi összegének 

tizenötszöröse.” 

A Ve. 152. § (2) bekezdése részben felülírja az általános szabály (a Ve. 

218. § (2) bekezdés d) pontja) szerinti bírságszankcióra vonatkozó 

rendelkezéseket. 

„152. § (2) A választási bizottság az (1) bekezdésben foglaltak mellett 

bírságot is kiszabhat. Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság 

kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset 

összes körülményeit – így különösen a jogsértéssel érintett 

médiaszolgáltató fajtáját, vételkörzetét, a jogsértéssel érintett 

sajtótermék jellemzőit, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét 

– veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor 

figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan 

szándékos volt. 

(3) A bírság legmagasabb összege a kötelező legkisebb munkabér havi 

összegének ötvenszerese.” 

A Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja és a 152. § (2) bekezdése szerinti 

bírság kiszabása és mértékének megállapítása tehát a választási 

bizottságok mérlegelési körébe tartozik. Az így kiszabott bírságokat a 

Kúria 2014-ben a régi Pp. 339/B. §-a alapján vizsgálta felül, vagyis arra 

volt figyelemmel, hogy a közigazgatási szerv a tényállást kellő mértékben 

feltárta és az eljárási szabályokat betartotta-e, valamint, hogy a 

mérlegelés szempontjai megállapíthatóak és a határozat indokolásából a 

bizonyítékok mérlegelésének okszerűsége kitűnik-e. A Kúria a régi Pp. 
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alapján több esetben33 is lefolytatta ezt a vizsgálatot, az ekkor kidolgozott 

szempontok irányadóak a Kp. hatályba lépését követően is. A Kúria 

Kvk.II.38.037/2014/3. számú végzése elvi éllel kimondta például, hogy 

jelentősége van annak a ténynek, hogy a bírságolt sajtótermék kiadója 

100%-os önkormányzati tulajdonban van. Emellett nem feladata a 

választási bizottságoknak, hogy más médiaszolgáltatóval szemben akár 

hasonló jogsértés miatt alkalmazott bírságokat figyelembe vegyék, mert a 

jogsértővel szemben alkalmazott szankciónak a jogsértéssel kell 

adekvátnak lennie. Ezért nem lehet jogszabálysértő, aránytalan egy olyan 

bírság, amely bár magasabb összegű, mint más médiaszolgáltatóval 

szemben kiszabott bírság, de amelyet „az egyedi jogsértés lényeges 

jellemzőinek okszerű és logikus értékelésén alapulva állapít meg a 

választási szerv.” 

A Kp. hatálybalépését követően a Kúria nyolc alkalommal döntött a Kp. 

85. § (5) bekezdésének alkalmazásával a mérlegelési jogkörben eljáró 

választási bizottság (NVB) által kiszabott bírságról. A Kúria egy 

alkalommal úgy ítélte meg, hogy a bírság kiszabása nem elégséges 

mértékben lett indokolva: „a döntés ezen része során általánosságban 

hivatkozott az eset összes körülményeire, a mérlegelés konkrét 

szempontjaként megjelölt indokok (közszolgálati médiaszolgáltató, 

országos vételkörzet) olyan elenyészőek, amelyek alapján nem lehet a 

bírság alkalmazásának okszerűségére következtetni. A határozat nem 

tartalmazza a kiszabás során figyelembe vett súlyosbító, vagy enyhítő 

körülményeket sem.”34 Az 510/2018. (III.16.) NVB határozat ugyanis úgy 

rendelkezett, hogy az NVB „[e] döntése meghozatalában figyelemmel volt 

az eset összes körülményeire, így különösen arra, hogy a jogsértéssel 

érintett médiaszolgáltató közszolgálati médiaszolgáltató, mely által 

nyújtott lineáris médiaszolgáltatás országos vételkörzetű. Fentiek alapján 

a Nemzeti Választási Bizottság 1.035.000 Ft összegű bírság kiszabását 

tartotta indokoltnak.” Az NVB tehát a jogsértő médiaszolgáltató különleges 

státuszát és a médiaszolgáltatás vételkörzetét vette figyelembe a bírság 

kiszabása és összegének meghatározása során, így értelemszerűen nem a 

Ve. 219. § (1) bekezdésben felsoroltakat, hanem a Ve. 152. § (2) 

bekezdésében foglalt szempontokat értékelte. Az utóbbi jogszabályhely 

szerint az érintett médiaszolgáltató fajtája, vételkörzete, a jogsértéssel 

érintett sajtótermék jellemzői, a jogsértés súlya és a jogsértés ismétlődő 

jellege vehető tehát figyelembe. Az NVB határozatában így két 

                                    
33

 A Kúria Kvk.II.38.037/2014/3., Kvk.III.38.079/2014/2. és Kvk.III.37.465/2014/2. számú végzései minden 

esetben a bírságkiszabás jogszerűségét állapították meg. 
34

 A Kúria Kvk.I.37.353/2018/2. számú végzésének [35] bekezdése. 
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szempontra is rámutatott a bírság kiszabásának és a bírság összegének 

meghatározása indokaként. 

A Kúria hozott olyan, bírságkiszabó rendelkezést megsemmisítő döntést 

is,35 amelyben nem hivatkozta a Kp. rendelkezéseit. A 423/2018. (III.13.) 

NVB határozat ellen indított perben a Kúria úgy ítélte meg, hogy az 

1.035.000 forint összegű „bírság kiszabásának indokoltsága és mértéke 

tekintetében az NVB nem tett eleget a Ve. 46. § dc) alpontjában 

foglaltaknak. A Ve. a 219. § (2) bekezdésében a bírság kiszabása és 

mértékének megállapítása körében elrendeli az eset összes 

körülményeinek vizsgálatát, oly módon, hogy egyes kiemelten vizsgálandó 

körülményeket meg is jelöl. Tehát a bírság kiszabásának indokoltsága és 

annak mértéke a választási bizottság mérlegelési jogkörébe tartozik.” A 

Kúria végzésében hivatkozott arra, hogy az NVB határozata a 

bírságkiszabást csak nagyon szűk körben, illetve nem elégséges 

mértékben indokolta. Az NVB határozata szerint ugyanis a „Nemzeti 

Választási Bizottság az Önkormányzatot és Gajda Péter polgármestert 

eltiltja a további jogsértéstől, tovább a jogsértés súlyára, az érintett 

alapjogra tekintettel az Önkormányzatra a rendelkező részben 

meghatározott bírságot szab ki.” Erre tekintettel a Kúria úgy vélte, hogy 

az NVB a „döntés ezen része során nem értékelte az eset összes 

körülményeit, a mérlegelés szempontjai a határozatból nem állapíthatók 

meg. A fenti lényeges eljárási – és következményeiben anyagi jogi – 

jogszabálysértésre figyelemmel a bírság kiszabása jogszerűtlenül történt.” 

Az NVB határozata olyan ügyben született ugyanis, ahol a választási 

plakátok Ve. 144. § szerinti közzétételét egy kerületi önkormányzat 

megfelelő felhatalmazás nélkül kívánta rendeletben szabályozni, és ezáltal 

sérült az egyik jelölő szervezetnek a nevezett kampányeszköz 

alkalmazásához való joga. Az Alaptörvény IX. cikkének sérelmére való 

utalással tehát azt hangsúlyozta az NVB, hogy az önkormányzat által 

elfogadott rendelet révén megvalósuló korlátozás súlyos jogsérelmet okoz, 

vagyis a Ve. 219. § (1) bekezdésében felsorolt konkrét indokot nevezett 

meg. 

A Kúria a többi eset túlnyomó részében azért minősítette jogszerűnek a 

kiszabott bírságot, mert az NVB „az eset összes körülményeire ugyan 

általánosságban hivatkozott, de emellett szükséges mértéket elérően 

megjelölt olyan egyedi körülményeket is, melyeket határozatában 

pontosan megnevezett.” A Kúria szerint továbbá az „egyedi 

azonosíthatóság következtében nem eredményezett a bírság mellőzéséhez 
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elégséges jogsértést az, hogy az NVB az indokok körében nem nevezte 

meg [konkrétan], mit tekintett enyhítő-, mit súlyosbító körülménynek.”36 

A Kúria szerint a „határozat indokolásának ezen részéből pontosan 

levezethető volt, hogy az enyhítő körülmények körébe tartozóként az NVB 

azt értékelte, hogy a jogsértő tevékenység egyetlen műsort érintett és két 

esetben volt bizonyítható a szereplő jelölő szervezethez kötöttsége. 

Ugyanakkor súlyosbító körülménynek tekintette a jogsértő tevékenység 

ismétlődő jellegét, azt, hogy azok sugárzása kampányidőszakban történt 

(sic!), és azonos jogsértés miatt már került sor a kérelmezővel szemben a 

Kúria végzésével helybenhagyott szankcionálásra (…), továbbá a jogsértés 

súlyát és a médiaszolgáltató elérhetőségét is.”37 

Az egyedi körülmények konkretizálása ugyancsak esetről esetre történt: 

„a lapszám és annak területi terítése a bírság kiszabásakor olyan 

körülmények, melyeket értékelni szükséges”, továbbá „az egyedi 

azonosíthatóság követelményének eleget tett azzal, hogy hivatkozott a 

választási tartalom megjelenítésének szándékosságára az átvett 

főpolgármesteri interjúban, a nagy példányszámra és az ingyenes 

terjesztésre”, illetve az NVB „figyelemmel volt a kérelmezővel szembeni 

korábbi eljárásra és helytállóan hivatkozott a kialakult és következetesen 

követett gyakorlatra.”38 A bírság kiszabásának jogalapja kapcsán továbbá 

azt is megállapította a Kúria, hogy „az önhatalom ismételt gyakorlása 

megalapozza az ügyben a megállapított bírság kivetését.”39 A Kúria 

Kvk.I.37.469/2018/2. számú végzésében már a kérelmezővel szembeni 

korábbi eljárás mellett a kialakult és következetesen alkalmazott 

gyakorlatra hivatkozott, ezért a bírság mellőzésére nem talált megfelelő 

indokot. 

A Kúria nem hivatkozott minden esetben a Kp.-re a választási 

bizottságok által kiszabott bírságok felülvizsgálata során: több esetben is 

kizárólag a Ve. rendelkezéseire hagyatkozva minősítette a bírság 

kiszabását jogszerűnek az ügyben eljáró tanács.40 Ez a jelenség azonban 

nem újdonság, hiszen a Kp. hatálybalépése előtti időszakból is több ügy 

                                    
36

 A Kúria Kvk.I.37.388/2018/2. számú végzésének [35] bekezdése. 
37

 A Kúria Kvk.III.37.443/2018/2. számú végzésének [21] bekezdése. 
38

 A Kúria Kvk.I.37.416/2018/3. számú végzésének [24] bekezdése, a Kúria Kvk.IV.37.423/2018/2. számú 

végzésének [35] bekezdése és a Kúria Kvk.I.37.435/2018/3. számú végzésének [26] bekezdése. 
39

 A Kúria Kvk.IV.37.422/2018/2. számú végzésének [28] bekezdése. 
40

 A Kúria Kvk.V.37.466/2018/2. számú végzése (illetve az Alkotmánybíróság döntése nyomán ismételten 

meghozott Kvk.V.37.565/2018/2. számú végzés), a Kúria Kvk.II.37.480/2018/2. számú végzése és a Kúria 

Kvk.III.37.482/2018/2. számú végzése. 

http://www.lb.hu/hu/valhat/kvkv3746620182-szamu-hatarozat 

http://www.lb.hu/hu/valhat/kvkv3756520182-szamu-hatarozat  

http://www.lb.hu/hu/valhat/kvkii3748020182-szamu-hatarozat  

http://www.lb.hu/hu/valhat/kvkiii3748220182-szamu-hatarozat  

http://www.lb.hu/hu/valhat/kvkv3746620182-szamu-hatarozat
http://www.lb.hu/hu/valhat/kvkv3756520182-szamu-hatarozat
http://www.lb.hu/hu/valhat/kvkii3748020182-szamu-hatarozat
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sorolható fel, ahol nemcsak elvégezte a Kúria a kiszabott bírság 

felülvizsgálatát, hanem a kiszabott bírság mérsékléséről is döntött – a 

jogsértés ismétlődésének hiánya, vagy a Ve.-ben meghatározott 

bírságlimit meghaladása miatt – anélkül, hogy a régi Pp. 339/B. §-át 

felhívta volna.41 

A Kúria gyakorlata a fentiek alapján nem minden elemében egyértelmű 

és következetes. A mérlegelésen alapuló döntés – leegyszerűsítéssel élve 

– úgy jellemezhető, hogy a döntéshozó többféle lehetőség közül 

választhat, illetve a döntéshozó által alkalmazandó norma bizonytalan 

jogfogalmakat használ. A régi Pp. 339/B. §-a kapcsán született, a 

joggyakorlatot összefoglaló 2/2015. (IX. 25.) KMK vélemény szerint „a 

mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálatának 

célja (…) a határozat törvényességének elbírálása. Amennyiben a 

jogszabály a mérlegelési tevékenységhez feltételeket határoz meg, a 

hatósági határozat törvényességének alapja ezek vizsgálata. (…) 

Mérlegelési szempontoknak azok a körülmények tekinthetők, amelyeket a 

hatóságnak az érdemi mérlegelési tevékenység során kötelezően 

figyelembe kell venniük. A mérlegelési szempontok vizsgálatának 

elmulasztása szintén a határozat megalapozatlanságát eredményezi. 

Téves vagy az ügy érdemével össze nem függő mérlegelési szempont 

alkalmazása esetén a mérlegelés jogsértőnek minősülhet. Ha a bírósági 

felülvizsgálat eredményeként a jogsértés terjedelme vagy jogalapja 

változik, módosulhat az azzal összefüggésben mérlegelési jogkörben 

alkalmazott bírság összege is.”42  

Jelen esetben a Ve. 152. § (2) bekezdésében foglaltak, illetve a Ve. 

218. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak a 219. § (1) bekezdés 

szerinti rendelkezéssel történő egybeolvasása nyomán egyértelműen 

kijelenthető, hogy a jogsértés megállapítása esetén a bírság kiszabása 

nem automatizmus, vagyis a választási bizottság nem köteles bírságot 

kiszabni. Ha mégis ezt tenné, úgy a Ve. szerinti példálózó felsorolásban 

szereplő szempontok közül legalább egyet kellene megjelenítenie a 

választási bizottságnak, de más szempontot is figyelembe vehet 

természetesen. Mindezek alapján felmerül az a kérdés, hogy a mérlegelés 

kapcsán megjelenített indokoknak vajon mennyiségi, és/vagy minőségi 

kritériuma áll-e fenn a Kúria szerint, ugyanis az alapvető jog sérelmére 

vezető súlyos jogsértés önmagában nem elegendő ok bírság kiszabására. 
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 A Kúria Kvk.IV.37.990/2014/3. számú végzése és a Kúria Kvk.II.37.967/2016/2. számú végzése. 

http://www.lb.hu/hu/valhat/kvkiv3799020143-szamu-hatarozat  

http://www.lb.hu/hu/valhat/kvkii3796720162-szamu-hatarozat  
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 Petrik 2017. 309. 
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Az ügyben benyújtott keresetlevél szerint43 „a bírság kiszabásának 

megalapozottságát kétségessé teszi, hogy egy másik ügyben az NVB 10 

óriásplakát teljes eltávolítását jogsértőnek tartotta, ennek ellenére az azt 

megvalósító önkormányzatot bírsággal nem sújtotta.” A Kúria döntésében 

megjelenő érv alapjául szolgáló NVB határozat beazonosításának 

nehézsége ellenére is kijelenthető, hogy amennyiben a Kúria a 

keresetlevélben foglalt érvet is figyelembe vette a bírság kellő 

indokoltságának vizsgálatakor, ennek akkor sem a bírságkiszabás 

mellőzésére, hanem annak csökkentésére kellett volna vezetnie a korábbi 

bírósági gyakorlat alapján. 

A Kúriának az NVB döntések bírságot kiszabó rendelkezését mellőző 

végzései közül az egyik két, a Ve.-ben tételesen felsorolt szempontot, a 

másik pedig egy, a törvényben ugyancsak megjelenített szempontot tart 

elégtelennek az NVB határozatában ahhoz, hogy a mérlegelésen alapuló 

bírság megfeleljen a törvényi követelményeknek. Ugyanakkor több 

esetben is felmerül az a kérdés, hogy más kúriai végzések milyen 

megfontolások alapján jutottak arra, hogy a bírságot a petitumban 

foglaltak ellenére mégsem mellőzik. A 714/2018. (IV.10.) NVB határozat 

esetében például az NVB „figyelembe vette azt, hogy Dr. Cser-Palkovics 

András jogszabálysértésére a 2018. évi országgyűlési képviselők általános 

választásának kampányidőszakának utolsó napjaiban került sor, továbbá 

értékelte, hogy a választópolgárok megkeresése postai szolgáltató útján, 

névre szólóan került megküldésre oly módon, hogy a feladó megnevezése 

alatt annak, a helyi közhatalomban betöltött minősége is feltüntetésre 

került.” Ennek kapcsán a Kúria alaptörvény-ellenesnek bizonyult 

végzésében úgy vélekedett,44 hogy az „NVB a Ve. 218.§ (2) bekezdés d) 

pontja alapján a jogsértés következményeként helytállóan szabott ki 

bírságot, amelynek mértékét mérlegelés alapján határozta meg, és a Ve. 

219.§-a szerint határozata 23., 24. pontjaiban részletesen meg is 

indokolta. A bírság mértékét a kérelmező alaptalanul kifogásolta.” 

Figyelembe véve, hogy az NVB határozatának 23. pontja kizárólag a 

törvényi hátteret ismertette és a 24. pontnak is csak az itt idézett 

tartalma releváns, felmerül a kérdés, hogy mitől törvényszerű kizárólag a 

Ve. 219. §-ban fel nem sorolt két szempont figyelembe vétele, különösebb 

magyarázat nélkül arra nézve például, hogy miben nyilvánul meg a postai 

szolgáltató igénybevételének súlyosbító vagy egyáltalában vett 

törvénytelen jellege egy megkeresés kiküldése esetén. 
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 A Kúria Kvk.VI.37.328/2018/3. számú végzésének [12] bekezdése. 
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 A Kúria Kvk.V.37.466/2018/2. számú végzése: 
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Ugyancsak figyelemre méltó a 719/2018. (IV.10.) NVB határozat, mely 

a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjában foglaltak sérelmét 

állapította meg egy médiaszolgáltató munkatársainak megnyilatkozása 

kapcsán. A határozatnak a jogsértést indokoló részének körülbelül 60 %-

ában a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőségre 

vonatkozó alapelv sérelmét tárgyalta, egyebekben az a) és e) pontban 

foglalt alapelvek együttes sérelmével foglalkozott. Mindennek ellenére a b) 

pont sérelme megállapításra került, és ezt az ellentmondást a Kúria is 

érzékelte. Az NVB a bírság kiszabása során „figyelembe vette, hogy a 

jogsértés a kampányidőszak utolsó napjának estéjén, április 7-én valósult 

meg, így a reparációra nem kerülhet sor. A Bizottság értékelte továbbá, 

hogy a jogsértő tevékenységben kizárólag a TV2 egyetlen műsora, a 

Tények érintett. A Nemzeti Választási Bizottság figyelemmel volt a bírság 

összegének meghatározása során a jogsértő tevékenység ismétlődő 

jellegére, a Médiaszolgáltatóval szemben az NVB által a 

kampányidőszakban korábban kiszabott és a Kúria által jóváhagyott 

bírságra, valamint a jogszabálysértés súlyára egyaránt. A Bizottság 

értékelte azt a tényt is, hogy a TV2 országosan elérhető lineáris 

médiaszolgáltató.” Az NVB szerint „a műsorrészben elhangzottak 

ellentétesek a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjába foglalt 

alapelvekkel, valamint az Mttv. 12. § (3) bekezdésének előírásaival, 

[ezért] a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és d) 

pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.” A 

keresetlevélben foglalt kérelem elsődlegesen a támadott határozat 

megváltoztatására, a kifogás elutasítására, másodlagosan a bírság 

kiszabásának mellőzésére irányult, az NVB mérlegelési tevékenységét 

kifogásolva, mert a vonatkozó indokok nem elégségesek és a határozat 

egyes kijelentéseinek is ellentmondanak. Nem tartalmazza a keresetlevél 

szerint az NVB határozata az enyhítő és súlyosító körülményeket, a 

megadott indokok alapján nem szabható ki bírság.45 

A Kúria az NVB határozatot a megsértett alapelvek tekintetében 

változtatta csak meg,46 vagyis az önkéntes részvétel elvének sérelmét 

nem találta megalapozottnak. A végzés szerint a bírság kiszabását mind a 

jogalap, mind a mérték tekintetében elégséges módon indokolta az NVB, 

mivel „megjelenítette a bírságmérték megállapításához szükséges egyedi 

körülményeket is, melyeket határozatában pontosan megnevezett. 

Figyelemmel volt a kérelmezővel szembeni korábbi eljárásra és helytállóan 
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 A Kúria végzésének a felülvizsgálati kérelmet ismertető részében ([16] bekezdés) szövegszerkesztési hiba 

van, így a vonatkozó mondat végének pontos értelmezése lehetetlen. 
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hivatkozott a kialakult és következetesen követett gyakorlatra”, így tehát 

a Kúria a bírság mellőzésére nem talált megfelelő indokot. Sőt, a jogalap 

módosítása, korrekciója sem lehetett a bírság összegére kihatással, mert 

a Kúria szerint az „NVB főként a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pont szerinti és a 

többszöri jogsértésre figyelemmel határozta azt meg ilyen összegben.” 

Amellett, hogy az NVB határozatának 21. pontja világosan szerepelteti az 

összes megsértett alapelvet, mint a szankció kiszabásának alapját, 

természetesen a kampány utolsó napján való elkövetés és az ismétlődő 

jogsértés is az a) és e) pontok sérelmével összekapcsolódó szempontok. 

Az, hogy egy médiaszolgáltatásnak a jogsértésben kizárólag egy műsora 

érintett csak, azt – bár az NVB elmulasztotta egyértelművé tenni – 

alapvetően enyhítő körülményként lehet csak értelmezni. A b) pontban 

foglalt alapelv – meg nem indokolt – sérelmére alapozott bírság 

összegének változatlanul hagyása kapcsán tehát a Kúria c) pontra 

vonatkozó érvelése nem ad iránymutatást. 

A vizsgált határozatok fényében az eset összes körülményére való 

hivatkozás tehát legalább két, nem feltétlenül a Ve.-ben kifejezetten 

megjelenített szempontot felsoroló fordulat, ami törekedhet ugyan arra, 

hogy a jogsértés összes körülményét felsorolja, de ezek esetében sem 

követelmény az enyhítő és súlyosbító körülmények világos megnevezése 

és egymástól való elválasztása. Azonban a Kúria által alkalmazandó 

világosabb mérce igényét nem csak az egyértelmű gyakorlat iránti igény 

indokolná, hanem az a tény is, hogy az NVB-ben a listát állító jelölő 

szervezetek delegáltjai általában többségben vannak a választott tagokhoz 

képest,47 így az NVB döntéseiben a politikai preferenciák jobban 

érvényesülhetnek, ami a Ve. 14 §-ában foglalt követelményt sértheti. A 

Kúria többször is az NVB pártdelegált tagjai által javasolt, olykor hosszas 

szavazási procedúrát követően kiszabott48 bírságokat vizsgált felül. A 

hosszadalmas tárgyalás és szavazási folyamat arra utal, hogy valójában a 

választási bizottságban is csak nehezen alakult ki konszenzus arról, hogy 

a jogsértést bírsággal kell-e szankcionálni, és ha igen, akkor milyen 

mértékű bírság volna a megfelelő szankció. Ilyen esetekben éppen a Kúria 

feladata volna az, hogy a Kp. 85. § (5) bekezdésének szigorú 

alkalmazásával a megelőző eljárásban hozott döntést a bírságkiszabás 

körében felülbírálja, a bírság kiszabásának alapjául szolgáló szempontokat 

és azok mennyiségét a bírság összegével is összevesse, valamint erről a 
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 Lásd a választások hivatalos honlapján elhelyezett tájékoztatót: 
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 Jegyzőkönyv a Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 23-i üléséről, 16-18. o. 

http://www.valasztas.hu/documents/20182/212739/Nemzeti+V%C3%A1laszt%C3%A1si+Bizotts%C3%A1g+volt+tagjai/eae548b7-b1d4-41db-8105-a4fb714932da?version=1.1
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folyamatról végzésében egyértelműen, az ügyben nem érintett személyek 

számára is érthető módon számot adjon. 

 

3.2. Az ellenérdekű fél nyilatkozattétele 

 

A Ve. szerinti bírósági felülvizsgálati ügyekben a tisztességes eljárás 

követelményére tekintettel felmerült az ellenérdekű fél részére a 

nyilatkozattétel lehetőségének biztosítása, ami történhet írásban vagy 

akár és személyesen is. A választási jogvitáktól nem idegen a személyes 

meghallgatás lehetősége, a régi Ve. a kérelmező, valamint a kérelmezőtől 

függően az ellenérdekű fél számára is biztosította a bírósági felülvizsgálat 

során a nyilatkozattétel lehetőségét. Azonban, amíg a Ve. 43. § (3) 

bekezdése egyezően, ugyanazon szövegezéssel biztosítja a régi Ve. 29/A. 

§ (3) bekezdése a választási bizottságok eljárásában az ellenérdekű fél 

meghallgatásának jogát, addig a Ve. nem vette át a régi Ve. 84. § (6) 

bekezdése által biztosított ugyanezen jogintézményt a bírósági előtti 

eljárásban. A Ve. szerint: 

„43. § (3) A választási bizottság a kérelmező részére – kérésére – 

biztosíthatja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Ez esetben az 

ellenérdekű fél számára is – ha jelen van – lehetővé kell tenni a 

szóbeli nyilatkozattételt.” 

A régi Ve. szerint: 

„84. § (6) A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem alapján a bíróság a 

sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. 

A bíróság a kérelmező részére – annak kérésére – biztosítja a 

szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Ez esetben az ellenérdekű fél 

számára is lehetővé kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt.” 

Figyelemreméltó, hogy az LB előtt is csak viszonylag ritkán került sor – 

a döntésekből visszakereshetően – az ellenérdekű fél meghallgatására. 

2006 áprilisában két, 2009 júniusában egy alkalommal került sor erre,49 

2007-ben nyílt csak lehetősége az LB-nak hosszabban kifejteni egy 

ügyben a választási nemperes eljárásokban folytatott meghallgatások 

sajátosságait. Mivel a kérelmezők (és az ellenérdekű fél is) sérelmezték, 

hogy a bíróság személyes meghallgatásukra való felkészüléshez nem 

biztosított elegendő időt, ezért a bíróság rámutatott arra, hogy Ppé. 13. § 

                                    
49

 Lásd az LB Kvk.III.37.247/2006/4., Kvk.I.37.259/2006/2. és Kvk.I.37.473/2009/74. számú végzéseit. 

http://kuria-birosag.hu/hu/valhat/kvkiii3724720064-szamu-hatarozat 

http://kuria-birosag.hu/hu/valhat/kvki3725920062-szamu-hatarozat 

http://kuria-birosag.hu/hu/valhat/kvki3747320097-szamu-hatarozat  
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(3) bekezdése értelmében a régi Pp. szabályait kell megfelelően 

alkalmazni. Mivel a „Ve.-ben előírt határidők betartása a bíróság 

elsődleges kötelezettsége,” annak alá kell rendelni a „[régi] Pp. eljárási 

szabályainak alkalmazását is.” Az LB szerint a „választási jogorvoslatokra 

megállapított rövid határidők a határozat bírósági felülvizsgálata során 

szükségessé teszik a bíróság mérlegelését az eljárási cselekmények 

alkalmazásáról.” Sőt, a bíróság arra is rámutatott, hogy a rendkívül rövid 

jogorvoslati határidők betarthatósága érdekében írja elő a régi Ve. 83. § 

(4) bekezdés c) pontja azt, hogy a kérelem benyújtójának választása 

szerint telefax számát vagy elektronikus levélcímét is fel kell tüntetni 

kérelmében, mivel „a bíróságnak a gyors eljárás lefolytatása és a rövid 

határidők betartása érdekében ezeket a lehetőségeket is igénybe kell 

vennie eljárása során.”50 Látható tehát, hogy feszített keretek között, és 

csak viszonylag ritkán került sor személyes nyilatkozattételre, a 

felülvizsgálatot kérelmezők számára azonban kétségkívül komoly eszközt 

biztosított a régi Ve., még ha írásbeli nyilatkozattétel lehetőségéről nem is 

rendelkezett kifejezetten. 

Tekintettel arra, hogy a Ve. már nem tartalmazza a bírósági 

felülvizsgálat során történő személyes nyilatkozattétel lehetőségét sem, 

ezért vitatható volt, hogy a törvény eltérő rendelkezésére utalással van-e 

lehetőség meghallgatások alkalmazására. A Kúria választási és 

népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat tárgyában létrejött 

joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló véleménye51 szerint 

azonban a Kp. hatályba lépését követően, illetve ehhez kapcsolódóan a 

Knp. 2. § (3) bekezdése (nemperes eljárásban kizárólag okirati 

bizonyításnak van helye) alapján ez a vita eldőlt, ezt az értelmezést pedig 

tovább erősítette a Kp. 124. § (5) bekezdése is, amely szerint 

egyszerűsített perben a bíróság a tárgyaláson kívüli elbírálás szabályai 

szerint jár el. A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának véleménye szerint 

így nem alkalmazható a Kp. 125. § d) pontja sem, amely szerint a bíróság 

a szóbeli nyilatkozat helyett a hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton 

megtett nyilatkozatot is elfogadhatja, mivel az nem csak a választási 

jogvitának a Pp. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai alóli 

kivett jellegét megállapító 3/2017. (XI.28.) KMK véleményre tekintettel 

nem alkalmazható, hanem azért sem, mert „a nemperes eljárásban 

szóbeli nyilatkozatot nem lehet tenni, így az azt helyettesítő megoldások 

sem jöhetnek szóba.” 

                                    
50

 Lásd az LB Kvk.III.37.477/2007/3. számú végzését. 

http://kuria-birosag.hu/hu/valhat/kvkiii3747720073-szamu-hatarozat 
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 KÚRIA, A választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat tárgyában létrejött joggyakorlat-

elemző csoport. Összefoglaló vélemény. Budapest, 2018. január. 209. 
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A Kúria értelmezése alapján tehát nem lehetséges a személyes 

meghallgatás a választási jogvita során, de ez még nem teszi kizárttá azt, 

hogy az ellenérdekű fél írásban nyilatkozatot tegyen. Ennek azonban 

előfeltétele az, hogy az ellenérdekű fél értesüljön az eljárásról, vagyis 

felmerült a kérdés, hogy más alapvető eljárási jogokat, „így különösen az 

ellenérdekű fél bevonása az eljárásba és nyilatkozattételre felhívása, és 

ezzel összefüggésben akár a bizonyíték benyújtására való jogot biztosítani 

kell-e, illetve ezen jogok mellőzése milyen feltételek fennállása esetén 

lehetséges.” A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának már idézett 

összefoglaló véleménye szerint52 az ellenérdekű fél (kötelezett) a 

határozatról „kifejezetten csak a határozat közlésével értesül. Ha ez rövid 

úton történik, akkor jogorvoslati kérelmet be tud nyújtani (…). Ilyen 

esetben a határozat meghozatalát követően szintén nem mellőzhető – 

amennyiben van rá kérelem – [az] iratbetekintés biztosítása a 

jogorvoslathoz való jog megfelelő biztosítása érdekében.” A Kúria tehát az 

ellenérdekű fél érdekeinek védelmét a határozat közlésével53 és a 

jogorvoslati jogon keresztül látta biztosítottnak, a határozat közlésének 

elmaradása esetére nézve nem tett megállapítást a bírósági eljárás 

tekintetében. 

Mindezen előzmények után hozott a Kúria 2018. április 6-án egy olyan 

döntést, mely amellett, hogy megállapította Magyarország Kormánya 

plakátjainak a pártok közötti esélyegyenlőséget sértő jellegét, számot 

adott a Kormánynak, mint ellenérdekű félnek biztosított nyilatkozattételi 

joggal kapcsolatos eljárási cselekményekről.54 A kúriai végzés kapcsán 

nemcsak a dictum, vagy a bírói tanácson belüli teljes konszenzus hiányára 

való utalás55 volt figyelemreméltó, hanem a Kormánynak, mint 

ellenérdekű félnek biztosított nyilatkozattételi jog is. 

A Kúria úgy vélekedett, hogy a „Ve. utaló szabályán keresztül a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény” 2. § (6) 

bekezdésének a rövid határidőkre tekintettel részleges – csak ellenérdekű 

felet érintő – mérlegelésen alapuló alkalmazása szükséges, kizárólag az 

Alaptörvény XXVIII. cikkében foglalt tisztességes eljáráshoz való jog 

biztosítása érdekében, „mivel a Kormány az eljárásban ezidáig nem vett 

részt, noha a választási kifogás, és így a felülvizsgálati kérelem is a 

Kormány jogsértéstől való eltiltására irányult.”56 

                                    
52

 Uo. 206. 
53

 A Kúria végzésének meghozatala óta elfogadott, az egyes választásokkal kapcsolatos törvények 

módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. törvény 79. §-a a közléssel kapcsolatos szabályozást egyértelműbbé tette. 
54

 A Kúria Kvk.III.37.421/2018/8. számú végzése. 

http://kuria-birosag.hu/hu/valhat/kvkiii3742120188-szamu-hatarozat 
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 A Kúria Kvk.III.37.421/2018/8. számú végzésének [13] bekezdése. 
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 Lásd a Kúria Kvk.III.37.421/2018/8. számú végzésének [14] bekezdését. 
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A Kúriának a választási jogvitát elbíráló tanácsa tehát azzal szembesült, 

hogy az ellenérdekű fél eljárási jogai nem biztosítottak a kellő módon, 

mivel a megelőző választási bizottsági eljárás egyfokú volt, illetve a 

felülvizsgált választási bizottsági határozat az ellenérdekű félre nem rótt 

kötelezettséget, az NVB döntésével szemben a beadványozó fordult 

bírósághoz. További jogorvoslati fórum hiányában tehát nem volt más 

eszköz arra, hogy az ellenérdekű fél jogai is érvényesülhessenek, ezért 

fordult a Kúria az Alaptörvény XXVIII. cikkében foglalt tisztességes 

eljáráshoz való jog biztosítása érdekében – hangsúlyozottan kivételesen 

és részlegesen – a Kp. 2. § (6) bekezdésében foglaltak felé. A Kp. szerint: 

„2. § [A bíróság feladata] 

(…) 

(6) A bíróság köteles gondoskodni arról, hogy a felek minden, az eljárás 

során előterjesztett kérelmet, nyilatkozatot, a bírósághoz benyújtott 

okiratot, bizonyítékot megismerhessenek, és azokra - megfelelő határidőn 

belül - nyilatkozhassanak.” 

A kúriai végzés szerint a Kormánynak biztosított nyilatkozattételi jogot 

a Miniszterelnök Kabinetfőnöke, mint a kormányzati kommunikációért 

felelős kormánytag és a Miniszterelnöki Kabinetiroda jogi képviselője 

gyakorolta. Az ügy érdemére tartozik, hogy a kifogást eredetileg is 

benyújtó, az NVB határozatát megtámadó párt 2018. április 3-án 

benyújtott indítványát április 4-én küldte meg a Kúria eljáró tanácselnöke 

a Kormánynak, másnap 11 órai határidőt szabva az észrevételek 

megtételére, ami a kifogás megismerésére éppen csak alkalmas, de a 

választási jogvitában alkalmazandó sommás határidők szempontjából 

célszerűen hosszú időtartamot biztosít a nyilatkozattételre. 

A Kúria végzése a részrehajlás nélküli jogalkalmazás biztosításával57 

egyértelművé tette, hogy a választási jogvitában az ellenérdekű fél 

nyilatkozattétele – amennyiben azt a bíróság elrendeli – továbbra is 

lehetséges, de erre kizárólag az ellenérdekű fél eljárási jogainak 

biztosítása érdekében, kivételesen kerülhet csak sor. 

Bár a Kúria a Kp. hatályba lépése óta több ügyben is törekedett az 

ellenérdekű fél nyilatkozatának beszerzésére – ha az ügyek nagyobb 

részében sikertelenül is –, ez nem vált a legfőbb bírói szerv következetes 

gyakorlatává. A Kúria Kvk.II.37.515/2019/2. számú végzésében ugyanis a 

választási bizottság döntését úgy változtatta meg, hogy eközben nem 

gondoskodott az ellenérdekű fél nyilatkozatának beszerzéséről, ezért a 
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szankcionált jelölő szervezet az Alkotmánybírósághoz fordult. Az 

Alkotmánybíróság az IV/00747/2019. számú ügyben hozott határozatával 

a kúriai végzést megsemmisítette, egyrészt a véleménynyilvánítás 

szabadságának, másrészt pedig a tisztességes eljáráshoz való jog 

sérelmére hivatkozva, emellett pedig alkotmányos követelményként 

állapította meg, hogy a választási bizottságok bírósági felülvizsgálata 

során az ellenérdekű fél nyilatkozatát biztosítani kell. Az Alkotmánybíróság 

határozata nyomán tehát a jövőben az ellenérdekű fél bevonása a bírósági 

felülvizsgálati eljárásba egyértelmű követelmény lesz, attól eltekinteni a 

választási eljárás sajátosságaira tekintettel sem lehet ilyen esetben.58 

 

3.3. A felülvizsgálati kérelmek benyújtásával és elbírálásával 

kapcsolatos technikai kérdések 

 

A választási jogviták során a fentieken túl kiemelt figyelmet kellett 

fordítani egyes technikai kérdésekre is, hiszen mind a bírósági 

eljárásokban, mind a közigazgatási hatósági eljárásokban, mind pedig 

egyes nemperes eljárásokban elterjedt már vagy egyenesen kizárólagossá 

vált az elektronikus kapcsolattartás, annak alkalmazása pedig számos 

feltétel teljesítését megkívánja. A régi Pp. 340/B. § (2) bekezdése, 394/C. 

§ (1) bekezdése és 397/I. § (2) bekezdés b) pontja alapján ezért 

felvetődött a kérdés, hogy a választási jogvitákban is kötelezővé válik-e az 

elektronikus kapcsolattartás. A Kúria a 3/2017. KMK véleményben 

világossá tette, hogy külön a választási nemperes eljárásokra vonatkozó, 

elektronikus kapcsolattartást előíró rendelkezés hiányában sem a régi Pp., 

sem pedig a Kp. és a Pp. alapján nincs mód választási jogvitás ügyekben 

elektronikus eljárásra. A Ve. 223.§ (1) bekezdése ugyanis „csak az 

elektronikus kapcsolattartás egy mozzanatát, a felülvizsgálati kérelem 

elektronikus dokumentumként történő benyújtását teszi lehetővé (és nem 

kötelezővé).”59 A Kúria szerint ez a rendelkezés azt támasztja alá, hogy a 

jogalkotó a választási eljárásokkal összefüggésben csak e tekintetben 

tette lehetővé az elektronikus út alkalmazását. Ennek megfelelően tehát 

abban az esetben, ha a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nem a Ve. 

224. § (1) bekezdése alapján, vagyis az NVB-nél került sor, a 

cégeljárásból ismert módszerrel az e-aktát a 

valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre lehetett 
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 Alkotmánybíróság az IV/00747/2019. számú ügyben hozott határozata, Indokolás [47]. 
59

 3/2017. (XI.28.) KMK vélemény a választási eljárásban érvényesülő elektronikus kapcsolattartásról. 
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megküldeni. A választási eljárás során bizonytalanságot okozott, hogy a 

Kúria honlapján elhelyezett tájékoztató az ott megjelölt elektronikus 

levélcím kizárólagosságára utal, ugyanakkor a fenti cím csak a Kúria 

vonatkozásában kizárólagos, a keresetlevelek a Ve. 231. § (3) bekezdés 

szerint mind a Kúria, mind az NVI részére is megküldhetők elektronikus 

úton. 

Ahogy a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Közigazgatási 

joggyakorlat-elemző csoportja60 is rámutatott, a választási jogvita 

tekintetében a bíróság nemperes eljárását a választási ügyekben a gyors 

döntéshozatal igénye indokolja. A gyors döntéshozatal igényéből fakadó 

következmény az is, hogy a beérkező ügyeket minél hamarabb ki kell 

osztani a törvényes bírónak (tanácsnak), erre tekintettel indokolttá vált az 

ügyelosztási rend61 szerint a tanácsoknak kiosztott felülvizsgálati 

kérelmekről történő értesítésre külön elektronikus rendszer kialakítása.62 

A választási jogvitákban tehát szerepe van ugyan az elektronikus 

kapcsolattartásnak, annak alkalmazására azonban nem a Kp. (illetve az 

utalás folytán a Pp.) rendelkezései szerint kerül sor. 

 

4. Összegzés 

 

A Kp. elfogadását megelőzően a jogalkotó egyrészt a választási jogvitákat 

elbírálni hivatott fórumrendszer megváltoztatását, valamint egyes eljárási 

szabályoknak a Kp. rendelkezéseivel történő harmonizálását tervezte, ez 

azonban a Kp. hatályba lépésekor fennállt körülmények miatt nem volt 

lehetséges. Ennek köszönhetően megnyílt a lehetőség a jogalkalmazó 

előtt, hogy a Ve. és a Kp. viszonyát közelebbről is meghatározza: így 

nyert megerősítést a járásbíróságok Ve. szerinti hatáskörének sajátos 

jellege, vagy így garantálta az Alkotmánybíróság az ellenérdekű fél 

eljárási jogait is. Bár a bírósági gyakorlat egyes részletkérdésekben még 

széttartónak tűnik, azonban figyelemmel kell lenni arra is, hogy ezzel 

egyidejűleg olyan kérdésekben is alkalmazásra került a Kp., amelyeket 

korábban kizárólag a Ve. szabályainak a felhívásával rendezett a 

jogalkalmazó. A Kp. választási jogvitákban történő alkalmazásával, illetve 
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a Kp. és a Ve. közötti viszony további pontosításával remélhetőleg 

kiküszöbölhetőek lesznek azok a legalapvetőbb problémák is, amelyek 

akár a régi Ve., akár a hatályos választási eljárási szabályozással 

kapcsolatban a választási jogvitákban felmerültek.63 
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*** 

 

The Code of Administrative Court Procedure in Election Disputes 

Summary 

 

The Act I of 2017 on the Code of Administrative Court Procedure took 

effect on 1 January 2018 and a new era just began in the realm of election 

disputes. Until 31 December 2017, the provisions of the Act III of 1952 on 

the Code of Civil Procedure regarding judicial review of administrative 
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decisions were applicable to election disputes, now the Code of 

Administrative Court Procedure became the tool to fill the gaps and set 

the record straight for ordinary people as well as for legal professionals. 

The paper focuses on the practice of the Curia in the recent period, and, 

by doing so, gives a short analysis on the role of the Code of 

Administrative Court Procedure in election disputes. 

 

 


