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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Rácz Zoltán ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) 

kérelmezőnek – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 147/2019. (X.18.) 

számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme folytán meghozta a következő  

 

v é g z é s t: 

 

Az ítélőtábla a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 147/2019. (X.18.) 

számú határozatát helybenhagyja.  

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.  

 

I n d o k o l á s 

 

A G. Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a 47/2019. (X.13.) számú határozatával a 

helyi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán G. 

településen a polgármester választás eredményét a határozat mellékletét képező és két eredeti 

példányban elkészített „Jegyzőkönyv a polgármester választás eredményéről” című jegyzőkönyv 

szerint állapította meg.  

 

A kérelmező – aki polgármesterjelölt volt G. településen – a Választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 241. §-a (2) bekezdésének b) pontjára hivatkozással 

fellebbezést terjesztett elő a határozattal szemben, amelyben a szavazatok újraszámlálását kérte. 

Arra hivatkozott, hogy a HVB határozata – az azon feltüntetett keltezéssel ellentétben – nem 2019. 

október 13-án, hanem valójában 2019. október 14. napján született. Kifejtette, hogy a 

szavazatszámlálás ideje alatt bárki bemehetett a szavazatszámláló helyiségbe, így sérült a Ve. 187. 

§-a is. Ennek igazolására csatolta három személy írásbeli nyilatkozatát. Állította, hogy a 

szavazatszámláló bizottság nem tartotta be a Ve. 189-198. §-ait sem, hiszen párhuzamosan számolta 

össze a megyei közgyűlési, a polgármesteri és az egyéni listás szavazatokat, ezért nem tudta 

törvényesen biztosítani az érvényes és az érvénytelen szavazatok feldolgozását. Ennek 

alátámasztására csatolta egy szavazatszámláló bizottsági tag nyilatkozatát, amely szerint a 

polgármesteri és a megyei közgyűlési szavazatok összeszámlálása párhuzamosan zajlott. Sérelmezte, 

hogy Sz. A. szavazatszámláló bizottsági tag a szavazóhelyiség előtt kampánytevékenységet 

folytatott és elhagyta a szavazóhelyiséget, továbbá 15 idős asszony helyett a saját kezével szavazott, 

ezzel megsértette a Ve. 143. §-a (1) bekezdésének b) pontját, a Ve. 171. §-ának (2) bekezdését és a 

Ve. 181. §-ának (1) bekezdését. Ennek alátámasztására két írásbeli nyilatkozatot nyújtott be. 

Állította továbbá, hogy egy választópolgár úgy tájékoztatta: V. I. polgármester jelölt 5000 Ft-ot és 

egy zsák krumplit ajánlott a szavazatáért. Sérelmezte, hogy az 1. számú szavazókörben nem volt 

lezárva a mozgóurna, ezért a felesége véletlenül ebbe adta le a szavazatát. Utalt arra, hogy az 

újraszámlálást a közte és a nyertes polgármester jelölt között mutatkozó 3 szavazatnyi különbség 

már önmagában is indokolttá teszi. Kijelentette továbbá, hogy tudomása szerint a szavazatszámláló 

bizottságok érvénytelen szavazatokat is érvényesként vettek figyelembe, hiszen a bélyeg nélküli 

szavazólapokon leadott szavazatokat érvényesnek fogadták el, azokat a szavazatokat ugyanakkor, 

amelyek esetében az egymást metsző két vonal túlnyúlt a kör határvonalán, jogtalanul 
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érvénytelennek tekintették. Ezzel megsértették a Ve. 178. §-ának (1) bekezdését, a Ve. 186. §-ának 

(2) bekezdését és a Ve. 193. §-a (2) bekezdésének a) pontját.   

 

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

147/2019. (X.18.) számú határozatával a HVB 47/2019. (X.13.) számú határozatát helybenhagyta. A 

határozata indokolásában kifejtette, hogy a kérelmező a szavazatok újraszámlálására irányuló 

fellebbezését a Ve. 241. §-a (2) bekezdésének b) pontjára alapította. A szavazatok újraszámlálása 

azonban a Ve. 241. §-ának (3) bekezdése alapján csak akkor lett volna lehetséges, ha a fellebbezés a 

Ve. 241. §-a (2) bekezdésének a) pontján alapul, a szavazóköri eredmények Ve. 241. §-a (2) 

bekezdésének b) pontjában írt összesítéséhez ugyanis kizárólag az egyes szavazóköri 

jegyzőkönyvek adatainak egyszerű összeszámítása szükséges. Ezért a fellebbezésben foglalt 

kérelem nem volt teljesíthető. 

 

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

azt kérte, hogy az ítélőtábla változtassa meg a TVB határozatát, és számolja újra a polgármester 

jelöltekre leadott szavazatokat. Az érveinek megismétlése nélkül visszautalt a fellebbezésére, és 

jelezte, hogy az abban foglaltakat változatlanul fenntartja. Állította, hogy a fellebbezési kérelmével 

ellentétes döntés sérti a Ve. 187. §-át, 189-198. §-ait, 143. §-a (1) bekezdésének b) pontját, 171. §-

ának (2) bekezdését, továbbá a 178. §-át. Külön sérelmezte, hogy a TVB nem foglalkozott azzal az 

érvelésével, amelyet a HVB határozatának keltével kapcsolatban terjesztett elő. Rámutatott, hogy – 

jogban járatlan személyként – a fellebbezésében valóban a Ve. 241. §-a (2) bekezdésének b) 

pontjára hivatkozott, azonban a nyilatkozatainak tartalma szerint a fellebbezése nemcsak ezen a 

jogszabályi rendelkezésen, hanem a Ve. 241. §-a (2) bekezdésének a) pontján is alapult, amelyet a 

TVB jogszerűtlenül figyelmen kívül hagyott.  

 

Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet alaptalannak találta.  

 

A kérelmező helyesen utalt arra, hogy a fellebbezése – annak tartalma szerint – valóban nemcsak a 

Ve. 241. §-a (2) bekezdésének b) pontján, hanem a Ve. 241. §-a (2) bekezdésének a) pontján is 

alapult, hiszen nemcsak a szavazóköri eredmények összesítését, hanem a szavazóköri eredmények 

megállapítását is sérelmes tartotta. Ezért érdemben kellett állást foglalni arról, hogy a kérelmező 

által felhozott érvek és bizonyítékok alapján van-e helye a polgármester jelöltekre leadott 

szavazatok újraszámolásának vagy nem. 

 

Ennek során az ítélőtábla abból indult ki, hogy a kérelmező nem a Ve. 208. §-a szerinti kifogást 

nyújtott be, hanem a Ve. 241. §-a alapján megfellebbezte a választás eredményét megállapító 

határozatot. Mindez azért bírt jelentőséggel, mert a Ve. 241. §-ának keretei között csak a 

szavazatszámláló bizottságnak a szavazatszámlálással kapcsolatos jogsértései, továbbá a választási 

bizottságnak a szavazatok összesítésével és az eredmény megállapításával összefüggő jogsértései 

vizsgálhatóak azzal, hogy a fellebbezés csak akkor lehet eredményes, ha a kellő mértékben 

valószínűsített jogsértések kihatottak a választás eredményére (Kúria Kvk.I.37.494/2014/2., 

Fővárosi Ítélőtábla 11.Pk.50.057/2014/2.). Egyéb jogsértések esetén, így a szavazóhelyiségben 

elkövetett cselekményekkel kapcsolatban csakis a Ve. 208. §-a alapján benyújtott kifogásnak lehet 

helye, amelynek elbírálása a Ve. 307/P. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjai alapján a HVB 

hatáskörébe tartozik.  

 

Mindezek türkében a kérelmező fellebbezésében hivatkozott jogsértések közül az, amelyben a HVB 
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határozatának téves keltezését sérelmezte, nem alapozta meg a felülvizsgálati kérelem teljesítését, 

hiszen egyrészt nem érintette a szavazatszámláló bizottság szavazatszámlálással kapcsolatos 

tevékenységét és a HVB-nek a szavazatok összesítése, valamint az eredmény megállapítása során 

végzett munkáját, másrészt nem hatott ki a választás eredményére sem.  

 

A kérelmező azon állítása, amely szerint a szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása 

során nem tartotta be a Ve. 187. §-át, a Ve. 241. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján indított 

jogorvoslati eljárásban már érdemben megvizsgálható volt, azonban szintén nem adott alapot a 

felülvizsgálati kérelem teljesítésére. Önmagában abból ugyanis, hogy illetéktelen személyek 

tartózkodtak a szavazóhelyiségben a szavazatszámlálás időpontjában, még nem következik, hogy e 

személyek be is avatkoztak a szavazatszámlálásba, hiszen ilyen tényállítása a kérelmezőnek nem 

volt, továbbá erre a becsatolt írásbeli nyilatkozatok sem utaltak. Ezért ez a jogsértés nem 

befolyásolta a választás eredményét.  

 

Az a tényállítás, amely szerint a szavazatszámlálás során sérültek a Ve. 187-198. §-aiban foglalt 

szabályok, a Ve. 241. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján indított jogorvoslati eljárásban szintén 

érdemi elbírálást igényelt, azonban az erre alapított felülvizsgálati kérelem sem volt alapos, hiszen e 

tényállítását a kérelmező nem valószínűsítette. T. L. delegált tag ugyanis az írásbeli nyilatkozatában 

csak azt erősítette meg, hogy párhuzamosan zajlott a megyei közgyűlési és a polgármesteri 

választás szavazatainak számlálása, ebből azonban önmagában még nem következett az, hogy nem 

lehetett elkülöníteni egymástól az érvényes és az érvénytelen voksokat, mint ahogy az sem, hogy 

„teljes káosz volt a számlálás során”. Így a felülvizsgálati kérelem ebben a tekintetben sem 

foghatott helyt.  

 

A Sz. A. és a V. I. tevékenységével kapcsolatos sérelmek nem érintették sem a szavazatszámláló 

bizottság szavazatszámlálási tevékenységét, sem pedig a HVB szavazatok összesítésére és az 

eredmény megállapítására vonatkozó munkáját, így ezeket a Ve. 241. §-a alapján indított 

jogorvoslati eljárás keretei között nem lehetett érdemben megvizsgálni. E jogsértések miatt a 

kérelmezőnek a Ve. 208. §-a és 307/P. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján kifogást kellett volna 

benyújtania a HVB elé. Ugyanez vonatkozik arra – az egyébként kellő mértékben szintén nem 

valószínűsített – sérelemre, amely szerint a szavazatszámláló bizottság a szavazás során nem zárta 

le a szavazóhelyiségben elhelyezett mozgóurnát, így lehetővé tette, hogy a kérelmező felesége – 

tévedésből – ide adhassa le a voksát.  

 

Azokat a jogsérelmeket ugyanakkor érdemben lehetett vizsgálni, amelyekben a kérelmező azt 

kifogásolta, hogy érvénytelen szavazatokat érvényesnek, érvényes szavazatokat pedig 

érvénytelennek minősítettek. Az erre alapított felülvizsgálati kérelem azonban szintén nem volt 

alapos, hiszen e tényállításait a kérelmező a saját nyilatkozatán kívül semmivel sem támasztotta alá, 

ezért erre hivatkozással sem lehetett elrendelni a szavazatok újraszámlálását. Mindezt nem alapozta 

meg önmagában az sem, hogy a polgármester jelöltekre leadott szavazatok száma között kicsi volt a 

különbség (KGD2002.212.).  

 

 

 

 

 

A kifejtett okok miatt az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát a Ve. 231. §-ának (5) 
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bekezdése alapján – az indokolás módosítása mellett – helybenhagyta.  

 

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 

 
  


