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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Gordos Csaba Ügyvédi Iroda ügyvéd (címe, ügyintéző: dr. Gordos 

Csaba ügyvéd) által képviselt I. rendű kérelmező neve (címe) I. rendű és II. rendű kérelmező neve 

(címe) II. rendű kérelmezőknek – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 

145/2019. (X.18.) számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme folytán meghozta a 

következő  

 

 

v é g z é s t: 

 

 

Az ítélőtábla a II. rendű kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 145/2019. (X.18.) számú 

határozatát részben megváltoztatja, és megállapítja, hogy az E. településen 2019. október 13-án 

lezajlott polgármester választás során megsértették a választás tisztaságának megóvásához, a 

választási eljárásban való önkéntes részvételhez, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorláshoz fűződő választási alapelveket azzal, hogy két személy anyagi juttatás ellenében 

szavazott Sz.P. polgármester jelöltre. Egyebekben a határozatot helybenhagyja. 

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.  

 

I n d o k o l á s 

 

A II. rendű kérelmező – aki E. településen képviselőjelölt volt – 2019. október 13-án a Választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján kifogást nyújtott 

be az Egerlövői Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) elé. Arra hivatkozott, hogy U. I. 

K. választópolgárnak 5000 Ft anyagi juttatást ajánlottak arra az esetre, ha Sz. P. polgármester 

jelöltre szavaz, és mindezt a szavazólap lefényképezésével igazolja. Ennek alátámasztására két 

hangfelvételt csatolt, amelyekben U. I. K. O. Á-mal beszélget egyrészt az anyagi juttatásról és 

annak feltételeiről, másrészt pedig arról, hogy O. Á. és az ő testvére e juttatást meg is kapták. 

Jelezte, hogy e cselekmény miatt feljelentést tett a …. Rendőrkapitányságon, amelyet a 

feljelentésről készített jegyzőkönyvvel igazolt. Úgy érvelt, hogy e magatartás folytán sérültek a Ve. 

2. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt választási alapelvek, így a jogsértés tényének 

megállapítását, a jogorvoslattal érintett választás eredményének megsemmisítését és annak 

megismétlését kérte.  

 

A HVB a 21/2019. (X.14.) számú határozatával – nem a II. rendű, hanem az I. rendű kérelmező – 

kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A határozatát azzal indokolta, hogy a kifogás 

választási bűncselekmény elkövetésére utal, amelynek elbírálása nem tartozik a HVB hatáskörébe, 

így annak érdemi vizsgálata a Ve. 215. §-ának d) pontja alapján kizárt. Kifejtette azt is, hogy a 

kifogás benyújtója amúgy sem jelölte meg a csatolt hangfelvételek készítésének időpontját, és nem 

nevezte meg a telefonbeszélgetésekben résztvevő másik személyt.  
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A HVB határozta ellen immáron az I. rendű kérelmező terjesztett elő fellebbezést, aki E. településen 

polgármester jelölt volt. A fellebbezésében e határozat megváltoztatását és a kifogásában foglalt 

kérelem teljesítését kérte. Új bizonyítékként csatolta U. I. K. írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a 

benyújtott hangfelvételeken ő beszélgetett O. Á-mal. Kifejtette, hogy a kifogás elbírálása a Ve. 

307/P. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a HVB hatáskörébe tartozik, így a fellebbezéssel 

támadott határozat ezzel ellentétes érvelése alaptalan. Utalt arra is, hogy a csatolt hangfelvételek 

készítésének időpontja a felvételeket tartalmazó adatok alapján megállapítható, továbbá a kifogása 

tartalmazta azt is, hogy azokon kiknek a hangja hallható, így a HVB határozatában írt hiányosságok 

nem álltak fenn.  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: a TVB) a 

145/2019. (X.18.) számú határozatával a HVB 21/2019. (X.14.) számú határozatát megváltoztatta, 

és a II. rendű kérelmező kifogását elutasította. A határozata indokolásában kifejtette, hogy valójában 

nem az I. rendű, hanem a II. rendű kérelmező nyújtott be kifogást. Úgy foglalt azonban állást, hogy 

a fellebbezésben foglalt nyilatkozatok és a csatolt bizonyítékok nem voltak elegendőek a 

szavazóköri eredményt megállapító döntés törvénysértő jellegének megállapításához, ezért a II. 

rendű kérelmező kifogását elutasította.  

 

A kérelmezők a jogi képviselő útján, törvényes határidőn belül benyújtott felülvizsgálati 

kérelmükben azt kérték, hogy az ítélőtábla változtassa meg a TVB határozatát, és adjon helyt a 

kifogásnak. E kérelmük alapjaként hivatkoztak a Ve. 223. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontjaira is. 

Úgy érveltek, hogy a kifogásban állított jogsérelmet az az új tény is igazolja, hogy a feljelentés 

áttételét követően a…. Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított, amelynek során 

házkutatásokat és lefoglalásokat foganatosított. Kifejtették, hogy mindez – a kifogáshoz és a 

fellebbezéshez csatolt bizonyítékokkal együtt – alátámasztja azt, hogy a választók meg nem 

határozható nagyságú csoportja azért ment el szavazni és azért adta le a szavazatát a másik 

polgármester jelöltre, mert a szavazatukért és a szavazólap lefényképezéséért anyagi juttatást 

ajánlottak nekik. Ezzel sérültek a Ve. 2. §-a (1) bekezdésének a), c) és e) pontjaiban foglalt 

választási alapelvek, ez pedig a választás megismétlését indokolja. Arra hivatkoztak, hogy azért 

támadták meg mindketten a TVB határozatát, mert az I. rendű kérelmező – ezen jogorvoslati 

eljárással párhuzamosan – fellebbezést nyújtott be a polgármester választás eredményét megállapító 

HVB határozat ellen, amelyet azonban a TVB helybenhagyott. Kifejtették, hogy ez utóbbi 

határozatot is felülvizsgálati kérelemmel támadták meg, amelynek ugyanaz a célja, mint ennek a 

jogorvoslati eljárásnak: az, hogy megakadályozza a választási eredmények jogerőre emelkedését és 

elérje a választás megismétlését, így a két kérelem külön történő elbírálásnak nincs értelme.  

 

Az ítélőtábla mindenekelőtt azt vizsgálta meg, hogy mindkét kérelmező felülvizsgálati kérelme 

alkalmas-e az érdemi elbírálásra. Ennek során abból indult ki, hogy a Ve. 222. §-ának (1) bekezdése 

értelmében csak az ügyben érintett személy jogosult felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni. Az 

ügyben érintett személy pedig az, akinek a saját jogait és jogos érdekeit a felülvizsgálni kért 

határozat közvetlenül érinti. Az I. rendű kérelmező esetében az érintettség vitán felül fennáll, hiszen 

polgármester jelölt volt, így a polgármester választás során elkövetett jogsértéssel kapcsolatos 

határozat közvetlen módon kihat a saját jogaira és jogos érdekeire. A II. rendű kérelmező azonban 

nem polgármester jelölt, hanem képviselőjelölt volt, így a polgármester választás során elkövetett 

jogsértéssel kapcsolatos határozat közvetlenül nem érinti a saját jogait és jogos érdekeit. Az 

érintettségét az sem igazolta, hogy a kifogást eredetileg ő terjesztette elő, ennek benyújtásához 

ugyanis a Ve. 208. §-a alapján elegendő volt azt igazolnia, hogy a központi névjegyzékben 
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választópolgárként és képviselőjelöltként szerepel. Felülvizsgálati kérelem előterjesztésére 

ugyanakkor már csak az érintett személyek jogosultak, a II. rendű kérelmező pedig ezen feltételnek 

nem felel meg. Ezért az ítélőtábla az ő felülvizsgálati kérelmét – érintettség hiányában – a Ve. 231. 

§-a (1) bekezdésének a) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

 

Az I. rendű kérelmező felülvizsgálati kérelme ugyanakkor alkalmas volt az érdemi vizsgálatra, és 

azt az ítélőtábla részben alaposnak is találta.  

 

A Ve. 208. §-a értelmében a kifogást – egyebek mellett – a választás alapelveinek megsértésére 

hivatkozással lehet benyújtani. A II. rendű kérelmező a kifogásában, az I. rendű kérelmező pedig a 

fellebbezésében eredetileg csupán a Ve. 2. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt 

választási alapelvek: a választás tisztaságának megóvásához és a választási eljárásban való önkéntes 

részvételhez fűződő elvek megsértését sérelmezte. Az I. rendű kérelmező csak a felülvizsgálati 

kérelmében hivatkozott előszőr a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorláshoz fűződő választási 

alapelvek sérelmére. A Ve. 225. §-a alapján azonban a felülvizsgálati kérelemben új tények is 

felhozhatók, új tények alatt pedig – a bíró gyakorlat tükrében – a támadott határozat által elbírált 

eredeti tényállás alátámasztására szolgáló tényeket kell érteni. Mivel az I. rendű kérelmező a 

kifogás alapját képező eredeti tényálláson nem változtatott, ezért az ítélőtábla érdemben 

elbírálhatónak találta a Ve. 2. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjaira történt hivatkozás mellett a Ve. 

2. §-a (1) bekezdésének e) pontjára alapított felülvizsgálati kérelmet is.  

 

A rendelkezésre álló adatok igazolták, hogy ezen választási alapelvek annyiban valóban sérelmet 

szenvedtek, hogy két személy tényleg anyagi juttatás ellenében vett részt a polgármester 

választáson és szavazott Sz. P. polgármester jelöltre. Mindez ugyanis a csatolt hangfelvételekből 

aggálytalanul megállapítható: e tényt az U. I. K-val beszélő személy kifejezetten elismerte. Azt 

ugyanakkor, hogy ez a két személy ténylegesen le is fotózta a szavazólapot, a rendelkezésre álló 

adatok alapján már nem lehetett megállapítani, az U. I. K- val beszélő személy ugyanis csak az 

anyagi juttatás átvételét erősítette meg, a szavazólap lefényképezését nem. Azt pedig, hogy e két 

emberen felül további személyek is anyagi juttatás ellenében mentek volna el szavazni és szavaztak 

volna Sz. P. polgármester jelöltre, a rendelkezésre álló adatok alapján szintén nem igazolták, erre 

utaló bizonyíték ugyanis nem volt. Ezért a Ve. 218. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján 

jogsértésként csak azt lehetett megállapítani, hogy a polgármester választás során megsértették a 

választás tisztaságának megóvásához, a választási eljárásban való önkéntes részvételhez, valamint a 

jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorláshoz fűződő választási alapelveket azzal, hogy két 

személy anyagi juttatás ellenében szavazott Sz. P. polgármester jelöltre. Ezt meghaladóan a 

jogsértés megállapítása iránti kérelem – bizonyítottság hiányában – nem volt megalapozott.  

 

E jogsértés nem tette szükségessé a polgármester választás megismétlését, az ugyanis e választás 

eredményét nem befolyásolta. A HVB választási eredményt megállapító 19/2019. (X.13.) határozata 

szerint Sz. P. 212, az I. rendű kérelmező pedig 170 érvényes szavazatot kapott, így az anyagi 

juttatás fejében szavazó két személy szavazatának levonása a végeredményen nem változtat. Ezért a 

kifogás ezen része sem foghatott helyt.  

 

 

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

bekezdése alapján a rendelkező részben írt módon részben megváltoztatta, egyebekben 

helybenhagyta.  
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Debrecen, 2019. október 25. 

 

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

bíró 

 
  


