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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Szarka István ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező neve 

(címe) kérelmezőnek – a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 74/2019. (X. 21.) 

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 74/2019. (X. 21.) számú 

határozatát helybenhagyja. 

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

H. Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 46/2019. (X.13.) számú 

határozatával állapította meg H. településen a 03. számú egyéni választókerület képviselő 

választásának eredményét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

választásán. 

 

A kérelmező – aki képviselőjelölt volt – fellebbezést terjesztett elő a határozattal szemben, 

amelyben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 186. 

§-ának (2), továbbá 193. §-ának (2) és (3) bekezdései megsértése miatt kérte a HVB 

határozatának megváltoztatását, és a szavazatok újraszámlálását. Hivatkozása szerint a 05. és 

06. számú szavazókörökben a szavazatszámláló bizottságba delegált egy-egy tag teljes 

bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozata szerint a szavazatszámlálás során legalább 

két alkalommal találtak olyan szavazólapot, amelynek érvényessége a szavazatszámláló 

bizottság többsége szerint nem állt fenn. Több szavazatot azért érvénytelenítettek, mert a két 

egymást metsző vonal a rubrikán kívül is folytatódott, valamint a két vonal metszéspontja a 

rubrika körvonalához közel esett. Ez az értelmezés ellentétes a Ve. 186. §-ának (2) 

bekezdésével. Emellett a 06. számú szavazókörben 5 alkalommal számolták meg a 

szavazatokat, amely szintén azt támasztja alá, hogy az érvényes és érvénytelen szavazatokat 

nem találták egyértelműnek. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a felülvizsgálati 

kérelemmel támadott 74/2019. (X.21.) határozatával helybenhagyta a HVB határozatát. A 

határozat indokolása szerint a TVB újraszámolta a 05. és 06. számú szavazókörök 

szavazólapjait. Ez alapján megállapítható, hogy a 05. számú szavazókörben érvénytelennek 

minősített szavazólapok valóban érvénytelenek. A 06. számú szavazókörben is érvénytelen 

mind a 15 db annak minősített szavazólap. 3 esetben azonban az érvénytelenség valódi indoka 

nem a szavazatszámláló bizottság tagjai által a hátoldalra vezetett, a Ve. 193. §-a (1) 

bekezdésének c) pontjában meghatározott azon indok volt, hogy a szavazólap nem 

tartalmazott érvényes szavazatot, hanem az, hogy a törvényben meghatározottnál több 

érvényes szavazatot tartalmazott, mivel mindkét jelölt esetében egymást metsző két vonalat 

helyeztek el a jelöltek melletti körben [Ve. 193. §-a (1) bekezdésének b) pontja]. E téves jogi 

minősítés azonban nem befolyásolta a szavazatok érvénytelen voltát. Rögzítette továbbá, 
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hogy az érvényes és érvénytelen szavazatok számtani összege megegyezik a szavazókörben 

megjelent választópolgárok számával. A határozat indokolásában megjegyezte, hogy a 06. 

számú szavazókör szavazólapokat tartalmazó csomagjaira a Ve. 198. §-ának rendelkezésével 

ellentétben nem a szavazatszámláló bizottság valamennyi tagja vezette rá aláírását, azokon 

csupán egy aláírás található (vélhetően a szavazatszámláló bizottság elnökéé). E 

szabálytalanság ugyanakkor kisfokú, önmagában nem kérdőjelezte meg a szavazóköri 

eredmény érvényességét és hitelességét, mivel egyebekben a szavazólapok kezelése és 

csomagolása a jogszabályok megtartásával történt meg. 

 

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében kérte a TVB határozatának megváltoztatását, a HVB 

határozatának megsemmisítését, és a 06. számú szavazókörben a szavazás megismétlésének 

elrendelését. Érintett képviselőjelöltként a kérelem egyik okaként a Ve. 198. §-ának súlyos 

megsértésére hivatkozott, mivel a TVB határozata rögzítette, hogy a Ve. 198. §-ában 

rögzítettektől eltérően a csomagot nem a szavazatszámláló bizottság jelenlévő tagjai látták el 

aláírásukkal, hanem egy kilétében azonosíthatatlan személy. Utalva a szavazatszámláló 

bizottsági tagok részére kiadott választási füzetben előírtakra is, megállapítható, hogy a 

szavazatszámláló bizottság tagjai közül nem voltak jelen legalább hárman a szavazólapokat 

tartalmazó csomagok lezárásakor. Ez pedig a szavazatszámlálás garanciális szabályaiba, a Ve. 

2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvására vonatkozó 

alapelvbe ütközik. Kérelme másik indokaként a 3 db érvénytelen szavazólap jogi minősítésére 

hivatkozott. Hangsúlyozta, hogy a szavazatkülönbség 2 db volt közte és a győztes 

képviselőjelölt között, amely jelentősen kevesebb az érvénytelen szavazatok számánál. A 

TVB határozatának azonban nem képezte mellékletét az újraszámlálásról felvett részletes 

jegyzőkönyv, amely az érintett 3 db érvénytelen szavazat egyenkénti vizsgálatát részletesen 

elemezte, továbbá a TVB határozatának indokolása sem tartalmaz arra vonatkozó 

megállapítást, hogy e szavazólapok hátoldalára milyen szöveget vezettek, illetőleg a bizottság 

hány tagja látta el aláírásával az érvénytelen szavazólapokat. Hangsúlyozta, hogy az 

érvénytelenség Ve. 193. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban körülírt esetei 

összetéveszthetetlenek, egymástól jól megkülönböztethetőek. A 3 érvénytelen szavazólapról 

két különböző időpontban tett, két különböző tartalmú megállapítás nem zárja ki a 

szavazólapok tartalmának utólagos megváltoztatását sem. Megjegyezte, hogy éppen 3 db 

érvényes szavazat volt szükséges az egyéni választó kerületi választás általa történő 

megnyeréséhez (illetve elvesztéséhez). Hangsúlyozta, hogy a másik, a 05. számú 

szavazókörben 58 szavazattal szerzett többet, ahol a szavazatszámláló bizottság működése 

kifogástalan volt.  

 

A felülvizsgálati kérelem alaptalan. 

 

A kérelmező a felülvizsgálati kérelemben a fellebbezéshez képest új jogsértésként hivatkozott 

a Ve. 198. §-ának megsértésére. Bár a Ve. 225. §-a szerint a bírósági felülvizsgálati 

kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók, ez nem azonos azzal, hogy a kérelmező 

olyan jogsértésre hivatkozzon, amely nem volt a kifogás (fellebbezés) tartalma alapján a 

választási bizottság eljárásának tárgya (Kúria Kvk.II.37.343/2015/3.).  

 

Mivel a kérelmező a fellebbezésben nem hivatkozott a Ve. 198. §-ának megsértésére, ezen új 

jogi érvelése pedig nem minősül új ténynek vagy bizonyítéknak, nem képezhette alapját a 

felülvizsgálati kérelemnek. 

 

Alaptalan volt a hivatkozott 3 db érvénytelen szavazólap jogi minősítésével kapcsolatos 

felülvizsgálati kérelem is. A kérelmező eredeti fellebbezésében foglaltaktól eltérően e 3 
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szavazólap érvénytelensége nem azon alapult, hogy a jelöltek neve mellett miként helyezték 

el a szavazatokat, hanem a TVB határozatának helytálló indokolása szerint az érvénytelenség 

oka valójában abban áll, hogy e 3 szavazólap a törvényben meghatározottnál több szavazatot 

tartalmazott [Ve. 193. §-a (1) bekezdésének b) pontja].  

 

Az ítélőtábla maga is megvizsgálta a szavazólapokat tartalmazó, szabályszerűen lezárt 

dokumentációt, köztük a 06. számú szavazókör érvénytelen szavazatait tartalmazó, 

szabályszerűen lezárt csomagot is, és a TVB határozatában foglaltakkal egyezően arra a 

megállapításra jutott, hogy e három szavazólap érvénytelensége a fenti okból, és nem a Ve. 

193. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti okból (a szavazólap nem tartalmazott érvényes 

szavazatot) áll fenn. E három szavazólap hátoldalán egyező okként (csakúgy, mint a további 

érvénytelen szavazólapokon) a „nincs a körben x vagy + jel” kitétel található, mellette a 

szavazatszámláló bizottság pecsétjével és 6 db szignóval. A kérelmező azonban csak 

vélelmezi a szavazólapok megváltoztatását, azt ténylegesen nem bizonyítja önmagában az, 

hogy a TVB más (helyes) jogi indok mellett találta érvénytelennek e szavazólapokat, mint 

ahogy eredeti fellebbezési hivatkozása sem az volt, hogy meghamisították a szavazólapokat. 

A kialakult bírói gyakorlat alapján annak sincs jelentősége, hogy kis különbség van a 

képviselőjelöltek közötti szavazatok számában (KGD2002.212.). 

 

Az ítélőtábla a kifejtett okok miatt helybenhagyta a támadott határozatot a Ve. 231. §-ának (5) 

bekezdése alapján. 

 

Debrecen, 2019. október 25. 

 

Dr. Bakó Pál s.k. a tanács elnöke, Dr. Árok Krisztián s.k. előadó bíró, Dr. Veszprémy Zoltán 

s.k. bíró 

 
                                                                                                  A kiadmány hiteléül: 

 

                                                                                                                       tisztviselő  


