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A Debreceni Ítélőtábla a Litresits Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: dr. Litresits András ügyvéd) 

által képviselt kérelmező neve (címe kérelmezőnek – a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási 

Bizottság 65/2019. (X.18.) számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme folytán 

meghozta a következő  

 

v é g z é s t: 

 

Az ítélőtábla a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 65/2019. (X.18.) számú 

határozatát helybenhagyja.  

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.  

 

I n d o k o l á s 

 

A H. Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a 64/2019. (X.14.) számú határozatával a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán H. településen az egyéni 

listás választás eredményét a határozat mellékletét képező, a települési önkormányzati képviselők 

választásának eredményéről szóló jegyzőkönyvnek megfelelően megállapította. A határozat szerint 

a képviselőválasztás eredményes volt.  

 

A kérelmező – aki polgármesterjelölt volt H. településen – fellebbezést terjesztett elő a határozattal 

szemben, amelyben a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 

181. §-a (1) bekezdésének megsértése miatt kérte a HVB határozatának megváltoztatását és a 

szavazatok újraszámlálását. Arra hivatkozott, hogy a h-i .. számú szavazókörben B. G. S-né – aki a 

nemzetiségi listán képviselő-jelölt volt – segítőként több olyan személyt is bekísért a 

szavazófülkébe, akik nem voltak írástudatlanok vagy mozgáskorlátozottak. Noha a 

szavazatszámláló bizottság több tagja is felszólalt ez ellen, a bizottság végül nem vett fel 

jegyzőkönyvet a törvénysértésről, így a szavazás folytatódhatott. Utalt arra is, hogy az 

újraszámlálást a polgármester-jelöltekre leadott szavazatok közti kis különbség, a jelentős „rontott” 

számú szavazat, és az is megalapozza, hogy az egyik képviselőjelöltre: Sz. R. M-ra leadott 

szavazatok elírásra kerülhettek, mivel kétszer annyi voksot kapott a.. számú szavazókörben, mint 

a … által támogatott többi jelölt a saját szavazókörében. Kifejtette azt is, hogy a 3. számú 

szavazókörben több delegált is arról számolt be, hogy jónéhány szavazó feltűnően kevés időt töltött 

a szavazófülkében, ami láncszavazásra utal. A fellebbezéséhez csatolta a … számú szavazókör 

szavazatszámláló bizottságába delegált két tag nyilatkozatát, amelyek megerősítették a B. G. S-né 

eljárásával kapcsolatban tett nyilatkozatait, továbbá ehhez kapcsolódóan benyújtott egy fényképet is.  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: a TVB) a 65/2019. (X.18.) 

számú határozatával a HVB 64/2019. (X.14.) számú határozatát helybenhagyta. A határozata 

indokolásában kifejtette, hogy a Ve. rendelkezéseinek helyes értelmezése szerint a helyi választási 

bizottság azon határozatai, amelyek a szavazás eredményét állapítják meg, a Ve. 241. §-ának (2) 

bekezdése alapján sikerrel csak akkor támadhatóak meg, ha bizonyítást nyer, hogy a 
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szavazatszámláló bizottság a szavazatszámlálással kapcsolatban követett el törvénysértést vagy a 

választási bizottság a szavazatok összesítésével és az eredmények megállapításával kapcsolatos 

szabályokat sértette meg. Ehhez képest megállapította, hogy a kérelmező által hivatkozott indokok 

szinte kivétel nélkül a választás napi eseményeihez, a szavazatszámláló bizottság szavazás lezárása 

előtti tevékenységéhez kapcsolódnak, ezért e körben a Ve. 208. §-a szerinti kifogás benyújtására lett 

volna lehetőség, ezek a hivatkozások tehát a Ve. 241. §-ában foglalt speciális jogorvoslati eljárásban 

nem vizsgálhatóak. A választás eredménye elleni jogorvoslat keretei között kizárólag a rontott 

szavazólapok nagyobb számára és a Sz. R. M-ra leadott szavaztok téves összeszámlálására 

vonatkozó érvek bírhattak relevanciával, e körben azonban a kérelmező jogszabálysértést még a 

valószínűség szintjén sem állított, a rontott szavazólapok száma pedig nem volt kirívó. Ezért a Ve. 

241. §-ában szabályozott jogorvoslati eljárás keretei között jogszabálysértést nem lehetett 

megállapítani.   

 

A kérelmező a jogi képviselő útján, törvényes határidőn belül benyújtott felülvizsgálati kérelmében 

azt kérte, hogy az ítélőtábla – a HVB határozatára is kiterjedően – változtassa meg a TVB 

határozatát, vizsgálja felül valamennyi szavazólap érvényességét és számolja újra a szavazatokat. 

Arra hivatkozott, hogy sérült a Ve. 180. §-ának (2) bekezdése, 182. §-ának (1) és (2) bekezdései, 

193. §-ának (1)-(3) bekezdései, valamint a 241. §-a. Érvelése szerint a támadott határozat úgy 

állapította meg a választási eredményt, hogy az azt megalapozó szavazatszámláló bizottsági 

döntések olyan szavazólapokat és szavazatokat is érvénytelennek minősítettek, amelyek nem sértik 

a Ve. 186. §-át és 193. §-át. Megismételte, hogy B. G. Sné – a szavazatszámláló bizottság két 

tagjának nyilatkozata szerint is – több személyt jogosulatlanul kísért be a szavazófülkébe, a 

polgármester-jelöltekre leadott szavazatok között kicsi a különbség, kisebb, mint az érvénytelen 

lebélyegzett szavazatok száma, a 3. számú szavazókörben pedig láncszavazás történhetett. E tények 

álláspotja szerint a szavazatok újraszámlálását indokolják. 

 

Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet alaptalannak találta.  

 

Először is: kétségtelen, hogy a Ve. 225. §-a értelmében a fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati 

kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. Új tények és bizonyítékok alatt azonban a 

támadott határozat által elbírált eredeti tényállás alátámasztására szolgáló tényeket és 

bizonyítékokat kell érteni. A Kúria eseti döntései által alakított bírói gyakorlat értelmében ugyanis 

„a fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben történő új tényekre és bizonyítékokra 

való hivatkozás nem azonos azzal, hogy a kérelmező olyan jogsértésre hivatkozzon, amely nem volt 

a kifogás tartalma alapján a választási bizottság eljárásának tárgya” (Kúria Kvk.II.37.343/2015/3.). 

„Az új tényeknek, bizonyítékoknak oksági kapcsolatban kell lenniük a kifogások, fellebbezések 

tárgyával, a sérelmezett tevékenységgel, a sérelmezett jogszabállyal, amely az ügyben megvalósult. 

A bírósági felülvizsgálatot nem lehet egy teljesen új, addig meg nem jelölt, más ténybeli alapokon 

álló jogsértésre alapítani”. (Kúria Kvk.V.37.197/2014/3.) Az adott esetben a kérelmező a bírósági 

felülvizsgálati kérelmében részben olyan új tényekre hivatkozással kérte a jogsértés megállapítását, 

amelyekre a fellebbezésében nem hivatkozott. Azt ugyanis, hogy a választási eredmény 

megállapítása során a szavazatszámláló bizottságok olyan szavazólapokat és szavazatokat is 

érvénytelennek minősítettek, amelyek nem sértik a Ve. 186. §-át és 193. §-át, először csupán a 

felülvizsgálati kérelmében állította, így ezen érvek megalapozottságát a választási bizottság a 

határozata meghozatalakor nem vizsgálhatta, döntése azokkal nem függ össze. Erre az érvelésre 

alapítva tehát a felülvizsgálati kérelem nem foghatott helyt, ráadásul azt ebben a körben – a 

kérelmező vélekedésén kívül – amúgy sem támasztotta alá semmi.  
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Másodszor: azon jogsértések egy részét, amelyekre a kérelmező már a fellebbezésében is 

hivatkozott, a felülvizsgálati kérelmében nem ismételte meg, így már nem állította, hogy a Sz. R. 

M-re leadott szavazatok hibásan kerültek összesítésre, továbbá nem érvelt azzal sem, hogy „túl sok” 

a rontott szavazat. Ebben a körben tehát nem vitatta a TVB határozatát, így azt e tekintetben az 

ítélőtábla sem bírálhatta felül.  

 

Harmadszor: azon jogsértések vonatkozásában, amelyekre a kérelmező mind a fellebbezésében, 

mind pedig a felülvizsgálati kérelmében hivatkozott, a TVB helyes jogi álláspontot foglalt el. A 

választási eredményt megállapító határozat elleni jogorvoslat keretei között ugyanis valóban nem 

lehet megvizsgálni azt, hogy az …. számú szavazókörben B. S- G-né jogtalanul kísért-e be egyes 

szavazókat a szavazófülkébe, továbbá azt sem, hogy a 3. számú szavazókörben történt-e 

láncszavazás. Ebben a körben a Ve. 208. §-a alapján kifogást kellett volna benyújtani, amelynek 

elbírálása a Ve. 307/P. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a HVB hatáskörébe tartozott volna. 

Ezzel szemben a Ve. 241. §-a alapján indított jogorvoslati eljárás tárgya csak a szavazatszámláló 

bizottságnak a szavazatszámlálással kapcsolatos törvénysértése vagy a választási bizottság 

szavazatok összesítésével és az eredmények megállapításával kapcsolatos jogsértése lehet, ebbe a 

körbe pedig a kérelmező által állított fenti jogsértések nem sorolhatóak be.  

 

Negyedszer: a kérelmező azon érve, amely szerint a szavazatok újraszámlálása iránti kérelmét a 

polgármesterjelöltek közti kis különbség már önmagában is megalapozza, az egységes bírói 

gyakorlat alapján szintén nem foghatott helyt (KGD2002.212.). 

 

A kifejtett okok miatt az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát a Ve. 231. §-ának (5) 

bekezdése alapján helybenhagyta.  

 

Debrecen, 2019. október 24. 

 

Dr. Bakó Pál s.k. a tanács elnöke, Dr. Molnár Tibor Tamás s.k. előadó bíró, Dr. Árok Krisztián s.k. 

bíró 

 
                                                                                            A kiadmány hiteléül: 

 

                                                                                                                tisztviselő  


