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A Kúria M.J. indítványozónak az Országos Választási 

Bizottság 82/2012. (VIII.27.) OVB határozata ellen 

benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában 

– tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi 

 

v é g z é s t: 

 

A Kúria az Országos Választási Bizottság 82/2012. (VIII.27.) 

OVB határozata ellen benyújtott kifogást érdemi vizsgálat 

nélkül elutasítja. 

 

A le nem rótt illetékét az állam viseli. 

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

I n d o k o l á s 

 

1. M.J. (a továbbiakban: indítványozó) 2012. augusztus 8-án 

országos népszavazási kezdeményezésre irányuló 

aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés 

céljából az Országos Választási Bizottsághoz. Az 

aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a deviza alapú, de forintban 

folyósított, és törlesztett hiteleket, szerződés keltének 

napjától forint alapon számolva teljesítsék?” 

 

2. Az Országos Választási Bizottság 2012. augusztus 22-én 

megtartott ülésén meghozott 82/2012. (VIII.27.) OVB 

határozatában (a továbbiakban: OVB határozat) az 

aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. 

Az Országos Választási Bizottság  megállapította, hogy a 

kezdeményezésben foglalt kérdés az országos népszavazásról 

és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésébe foglalt 

egyértelműség követelményének nem felel meg, ezért az Nsztv. 

10. § c) pontja alapján az aláírásgyűjtő ív 

mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az OVB határozat 

ellen az indítványozó a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 130. § (1) bekezdése 

alapján az Országos Választási Bizottság útján kifogást 

nyújtott be a Kúriához. A kifogásában előadta, hogy 

álláspontja szerint a kérdés érthető, a tömör megfogalmazás 

a könnyű megválaszolhatóságot szolgálja. 

 

 

3. A Ve. 130. § (1) bekezdése szerint „Az Országos 

Választási Bizottságnak az aláírásgyűjtő ív, illetve a 

konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni 
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kifogást a határozat közzétételét követő tizenöt napon 

belül lehet - a Kúriához címezve - az Országos Választási 

Bizottsághoz benyújtani.” A Ve. 4. § (3) bekezdés szerint 

„Az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok - 

ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a határidő utolsó 

napján 16 órakor járnak le.” Az OVB határozat a Magyar 

Közlöny 2012. évi 111. számában 2012. augusztus 27-én 

került kihirdetésre, a kifogás 2012. szeptember 14-én 

postán érkezett az OVB-hez.   

 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a kifogás a 

törvényben meghatározott határidő lejárta után érkezett. A 

Ve. 77. § (5) bekezdése szerint ha a kifogás elkésett, 

érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Erre tekintettel 

a Kúria az elkésett kifogást elutasította. 

 

4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Igazságügyi 

Szolgálata Jogi Segítségnyújtó Szolgálat IV.E-301/301310-

2/2012 számú – 2012. augusztus 29-én jogerőre emelkedett – 

határozatában engedélyezte az indítványozónak jogi 

szolgáltatás igénybevételét az OVB határozat elleni kifogás 

elkészítése céljából. Az indítványozó a kifogásban teljes 

költségmentességet kért és ehhez csatolta a 

költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló 

körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet 

által előírtakat. Az indítványozó részere az OVB határozat 

elleni kifogás elbírálására irányuló eljárásban 

engedélyezett személyes költségmentesség folytán a le nem 

rótt eljárási illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 14. 

§-a alapján az állam viseli, az eljárásban költség nem 

merült fel, ezért arról rendelkezni nem kellett. 

      

A végzés elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 84. § 

(10) bekezdése zárja ki. 

 

Budapest, 2012. szeptember 26. 
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