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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Szalanics László ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) 

kérelmezőnek – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 113/2019. (X.23.) 

számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme folytán meghozta a következő  

 

 

v é g z é s t: 

 

 

Az ítélőtábla a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 113/2019. (X.23.) 

számú határozatának felülvizsgálati kérelemmel érintett részét részben megváltoztatja. Megállapítja, 

hogy az A. településen 2019. október 13-án lezajlott polgármester választás során megsértették a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 169. §-át azzal, hogy a 3. számú 

szavazókörben 6 óra helyett csak 6 óra 30 perctől lehetett szavazni. Egyebekben a határozat 

felülvizsgálati kérelemmel érintett részét helybenhagyja. 

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.  

 

I n d o k o l á s 

 

A kérelmező – aki A. településen polgármester jelölt volt – 2019. október 15-én a Választási 

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

be az A. Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) elé, amelyben arra hivatkozott, hogy 

egyes választópolgároknak anyagi juttatást ígértek és adtak a szavazatukért, így sérültek a Ve. 2. §-a 

(1) bekezdésének a), b), c) és e) pontjaiban foglalt választási alapelvek. A HVB a 40/2019. (X.16.) 

számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A kérelmező fellebbezése 

folytán eljárt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: a TVB) 

110/2019. (X.22.) számú határozatával a HVB határozatát megváltoztatta, a kérelmező 

fellebbezését érdemben elbírálta, és azt – bizonyítottság hiányában – elutasította. A TVB 

határozatával szemben a kérelmező felülvizsgálati kérelmet nem terjesztett elő.  

 

A kérelmező 2019. október 16. napján újabb kifogást nyújtott be a HVB elé, amelyben az általa 

állított jogsértések megállapítását, továbbá az egyéni képviselők és a polgármester választásának 

megsemmisítését és megismétlését kérte. Arra hivatkozott, hogy dr. R.A. polgármester jelölt és az ő 

kampányát támogató személyek megfélemlítették a Kárpátaljáról áttelepült választópolgárokat, és 

több esetben megakadályozták őket a szavazójoguk gyakorlásában. Sérelmezte, hogy dr. R. A. és az 

őt támogató csoport közvetlenül a szavazókörök bejárata előtt kampányolt a kettős állampolgárok 

szavazati joga ellen, ezzel megsértette a Ve. 143. §-a (1) bekezdésének b) pontját. Kifejtette, hogy 

több választópolgárhoz, így B-né K. Á-hez sem jutott el a mozgóurna annak ellenére, hogy a HVB 

engedélyezte számukra a mozgóurnával történő szavazást. Utalt rá, hogy dr. R. A. és édesanyja, 

továbbá az őt támogató csoport jogellenesen korlátozta a választási szervek munkáját, így azok a Ve. 

14. §-ának (1) bekezdésében foglalt feladataikat nem tudták ellátni. Sérelmezte, hogy a 3. számú 

szavazókörben 6 óra helyett csak 6 óra 30 perckor kezdődött el a szavazás, így több választópolgár 

nem tudott élni a szavazójogával. Végül kérte, hogy a HVB ezen kifogás keretei között is vegye 
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figyelembe a 2019. október 15-én benyújtott kifogását és az ahhoz csatolt bizonyítékokat, amelyek 

álláspontja szerint azt igazolják, hogy egyes választópolgárok anyagi ellenszolgáltatás fejében 

szavaztak. Állította, hogy mindezek miatt sérültek a Ve. 2. §-a (1) bekezdésének a), b), c) és e) 

pontjaiban foglalt választási alapelvek. Az állításainak alátámasztására Facebook képernyőfotókat, 

fénykép- és videofelvételeket, továbbá okirati bizonyítékokat csatolt.  

 

A HVB a 41/2019. (X.17.) számú határozatával a kérelmező kifogását elutasította. A határozatát 

azzal indokolta, hogy a csatolt nyilatkozatok többségét nem anyagi és büntetőjogi felelősség 

tudatában, valamint nem két tanú jelenlétében tették meg. Kifejtette továbbá, hogy a kifogásban 

említett személy: B-né K. Á. mozgóurna iránti kérelmének feldolgozása során elírták a nevét, ezért 

a Helyi Választási Iroda (HVI) kérte őt, hogy nyújtson be egy visszavonó kérelmet, majd kérje újra 

a mozgóurnát. A választópolgár azonban felcserélte a sorrendet: először újra benyújtotta a 

mozgóurna iránti kérelmét, amelyet a rendszer a dupla benyújtás miatt elutasított, ezután pedig 

kérte a törlését, amely folytán a rendszer törölte a hibás néven rögzített mozgóurna-igényt is. E 

tényekről a HVI telefonon tájékoztatta a választópolgárt, és jelezte neki, hogy a szavazás napján 

legkésőbb 12 óráig újra kérheti a mozgóurnát, a választópolgár azonban több kérelmet már nem 

nyújtott be. A HVB utalt rá, hogy a szavazás napján nem kapott jelzést rendkívüli eseményekről, a 

HVB és a HVI pedig zavartalanul ellátta a feladatát. Az eredményhirdetés nyilvános volt, így a 

polgármesteri hivatalba bárki bejöhetett.  

 

A HVB határozta ellen a kérelmező fellebbezést terjesztett elő, amelyben annak megváltoztatását és 

a kifogásában foglalt kérelmek teljesítését kérte. Sérelmezte, hogy a HVB nem tárta fel a tényállást, 

nem bírálta el a kifogásában említett valamennyi jogsértést, és nem értékelte az általa benyújtott 

bizonyítékokat, így jogszabálysértő döntést hozott.  

 

A TVB a 113/2019. (X.23.) számú határozatával a HVB 41/2019. (X.17.) számú határozatát 

helybenhagyta, a kérelmező fellebbezését elutasította. A határozatát azzal indokolta, hogy a 

kérelmező által kifogásolt kampánytevékenységet a x-n dr. R. A. polgármester jelölt édesanyja 

végezte, hónapokkal a szavazás napja előtt. A csatolt nyilatkozatok alapján nem találta 

bizonyítottnak, hogy a Kárpátaljáról áttelepült választópolgárokat akadályozták vagy korlátozták a 

szavazójoguk gyakorlásában. Jelezte, hogy nincs tudomása olyan kifogásról vagy rendőrségi 

intézkedésről, amely ezzel kapcsolatban a szavazás napján érkezett. Amennyiben a 

szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: az SZSZB) ilyen körülményt észlelt volna, azonnal 

köteles lett volna megtenni a szükséges intézkedéseket, erre azonban nem került sor. Kifejtette, 

hogy nem sikerült bizonyítani azt a tényállítást sem, amely szerint dr. R. A. polgármester jelölt a 

szavazás napján a Ve. 143. §-a (1) bekezdésének b) pontjába ütköző módon folytatott 

kampánytevékenységet, ezt ugyanis a csatolt okiratok, fényképek és videofelvételek nem igazolták, 

továbbá erre vonatkozó jelzéssel az SZSZB sem élt. Utalt rá, hogy a mozgóurna iránti kérelmek 

körében a tényállás feltáratlan maradt. Nem találta bizonyítottnak, hogy a választási szervek a 

szavazás lezárása után jogellenesen működtek volna, mint ahogy azt sem, hogy a 3. számú 

szavazókörben a szavazóköri jegyzőkönyv tartalmával szemben 6 órakor nem kezdődött meg a 

szavazás. Rámutatott, hogy a kérelmezőnek az anyagi ellenszolgáltatás fejében történt szavazással 

kapcsolatban előterjesztett kifogását a 110/2019. (X.22.) számú határozatában már elbírálta, így az 

ezzel kapcsolatban benyújtott bizonyítékokat és más iratokat nem vizsgálta. Erre tekintettel a 

választási alapelvek megsértését nem lehetett megállapítani, így nem volt indokolt a választás 

megsemmisítése és megismétlése sem.  
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A kérelmező a jogi képviselő útján, törvényes határidőn belül benyújtott felülvizsgálati kérelmében 

azt kérte, hogy az ítélőtábla változtassa meg a TVB határozatát, és adjon helyt a kifogásnak. 

Kifejtette, hogy a TVB nem tisztázta és nem rögzítette a tényállást, nem vizsgálta érdemben a 

benyújtott bizonyítékokat, nem indokolta meg azok mellőzését, továbbá nem fejtette ki a 

mérlegelésének alapját képező szempontokat. Ezzel megsértette a Ve. 43. §-ának (1) bekezdését, a 

46. §-át, továbbá a Ve. 2. §-a (1) bekezdésének a)-c) és e) pontjait.  

 

Sérelmezte, hogy a TVB nem értékelte az általa csatolt x képernyőfotókat (1. számú bizonyíték), 

amelyek igazolják, hogy dr. R. A. és édesanyja még a szavazás előtti napon is azzal kampányoltak, 

mintha a határon túli magyarok szavazati joga jogellenes, bűnös dolog lenne. Ezt az álláspontját a 

szavazás napján tettlegesen is érvényre jutatta, hiszen a 2-12. sorszámok alatt csatolt nyilatkozatok 

és videofelvétel szerint ő és az őt támogató csoport megfélemlítette a Kárpátaljáról áttelepült 

választópolgárokat, amely miatt G. I., Sz. S., K. K., T. A. és M. V. nem tudták leadni a szavazatukat. 

Ugyanezen bizonyítékok alátámasztják azt is, hogy dr. R. A. a szavazás napján a Ve. 143. §-a (1) 

bekezdésének b) pontjában ütköző kampánytevékenységet folytatott az 1. és a 2. számú 

szavazókörök közvetlen környezetében.  

 

Kifogásolta, hogy sem a TVB, sem pedig a HVB nem vetette egybe a mozgóurnát kérelmezők 

számát a mozgóurnás névjegyzéken szereplő választópolgárok számával, állította ugyanis, hogy 

több mozgáskorlátozott választópolgár elesett a mozgóurnával történő szavazás jogától, hiszen az 

erre irányuló kérelmük elbírálatlan maradt. Állította, hogy emiatt B-né K. Á. nem tudott szavazni, 

amelyet az ő nyilatkozatával és a mozgóurna igénybevételét engedélyező határozattal igazolt. 

Fenntartotta, hogy a választási szervek munkáját befolyásolta és akadályozta a szavazás napján 

nagyszámban összegyűlt tömeg, amelynek dr. R. A. is a részese volt. E körben a már csatolt 

nyilatkozatok mellett – 13. számú bizonyítékként – benyújtott egy videofelvételt is. Állította, hogy a 

3. számú szavazókörben 6 óra helyett csak 6 óra 30 perckor kezdődött meg a szavazás, amely miatt 

H. A. és L. J. nem tudták leadni a szavazatukat. Ennek igazolására videofelvételeket, továbbá okirati 

bizonyítékokat csatolt.  

 

Sérelmezte, hogy a TVB nem foglalkozott érdemben az anyagi juttatás fejében történő szavazással 

kapcsolatos kifogásával. Állította, hogy H. A-né, R. F-né, B.S-né, H. Á., B. A., R. B-né, V. D-né és 

M. J-né is így szavaztak.  

 

Érvelése szerint e jogszabálysértések folytán legalább 16 fő akaratát jogszerűtlenül befolyásolták, 

amely – a kialakult elhanyagolható: 7 db szavazatnyi különbségre is figyelemmel – döntően kihatott 

a választás eredményére. Ezért – a jogszabálysértések megállapítása és a polgármester választás 

eredményének megsemmisítése mellett – elsődlegesen a teljes polgármester választás, 

másodlagosan pedig a 2. és a 3. számú szavazókörökben történt szavazás megismétlését kérte.  

 

A felülvizsgálati kérelem nem érintette a TVB határozatának azon rendelkezését, amelyik 

helybenhagyta az egyéni képviselők választásával kapcsolatban előterjesztett kifogást elutasító 

elsőfokú döntést, hiszen a kérelmező a felülvizsgálati kérelmében már nem kérte a képviselő 

választással kapcsolatos jogsértések megállapítását, továbbá e választás megsemmisítését és 

megismétlését. Ezért a felülvizsgálati kérelemhez kötött ítélőtábla a TVB határozatának ezen részét 

nem érintette (Ve. 228. §-ának (2) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény (a továbbiakban: a Kp.) 157. §-ának (7) bekezdése, 85. §-ának (1) bekezdése).  
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A TVB határozatának felülvizsgálati kérelemmel támadott része: a polgármester választással 

kapcsolatos kifogást elutasító rendelkezés tekintetében a kérelmező az ügyben érintett személynek 

minősül, hiszen Ajak településen polgármester jelölt volt. Így a határozat ebben a körben 

közvetlenül érintette a saját jogait és jogos érdekeit, jogosult volt tehát arra, hogy a határozat ezen 

részével szemben felülvizsgálati kérelmet terjesszen elő (Ve. 222. §-ának (1) bekezdése). Erre 

tekintettel az ítélőtábla e kérelmet érdemben elbírálta, és azt kis részben alaposnak találta.  

 

1. Az áttelepült választópolgárok megfélemlítése 

 

A kérelmező arra alapította a felülvizsgálati kérelmét, hogy dr. R. A. és az őt támogató csoport 

erőszakos magatartása megfélemlítette a kárpátaljai származású választópolgárokat. E tényállítását 

azonban az alábbi okok miatt nem bizonyította.  

 

A választási folyamat lényegéhez tartozik az, hogy a jelöltek és a választópolgárok ütköztetik az 

egymással szembenálló nézeteiket és véleményüket. Az, ha mindezt esetenként felfokozott 

érzelmek és indulatok kísérik, önmagában nem kifogásolható, tehát nem jár a választási eljárás 

alapelveinek sérelmével. Az ilyen felfokozott véleménynyilvánítások kizárólag akkor sérthetik a Ve. 

2. §-a (1) bekezdésének felülvizsgálati kérelemben hivatkozott rendelkezéseit, ha olyan súlyos, akár 

tettlegességig is fajuló, jelentős területi és személyi körre kiterjedő atrocitásokhoz vezetnek, 

amelyek – objektív módon vizsgálva – alkalmasak arra, hogy a választópolgárokat megfélemlítsék 

és eltántorítsák attól, hogy éljenek a szavazati jogukkal. 

 

A kérelmező által e körben csatolt bizonyítékok ilyen jellegű atrocitásokat nem igazolnak, csupán 

azt támasztják alá, hogy egyes személyek – a x-on és a szavazóhelyiségek előtti, pontosan meg nem 

határozható területen – hangot adtak azon véleményüknek, amely szerint aki életvitelszerűen nem 

lakik A-n, nem jogosult arra, hogy döntsön az a-i polgármester személyéről. Mindez önmagában 

nem sérti a választási eljárás alapelveit még akkor sem, ha e véleménynyilvánítás adott esetben – 

akár a nyilatkozó, akár a másik fél oldalán – felfokozott érzelmeket és indulatokat váltott ki. Olyan 

súlyos, akár tettlegességig is fajuló, jelentős területi és személyi körre kiterjedő atrocitások ugyanis, 

amelyek objektíve alkalmasak lehettek a szavazati jog gyakorlásának akadályozására vagy 

korlátozására, a rendelkezésre álló adatok szerint nem alakultak ki. Erre utal az is, hogy az 

érintettek részéről sem a választási szervek, sem pedig a rendőrség felé nem érkezett ilyen jellegű 

panasz vagy feljelentés, így e hatóságoknak nem kellett intézkedniük. Mindezek miatt ezek a 

véleménynyilvánítások valójában nem képezték akadályát annak, hogy valamennyi választópolgár, 

így azok is leadhassák a szavazataikat, akik e véleménynyilvánítást a személyüket ért támadásként 

értékelték, ezt ugyanis az ő esetükben sem akadályozta meg semmi. Ezért az erre alapított 

felülvizsgálati kérelem nem volt alapos. 

 

2.) Jogsértő kampánytevékenység 

 

Annak eldöntése során, hogy a szavazás napján került-e sor a Ve. 143. §-a (1) bekezdésének b) 

pontját sértő kampánytevékenységre, az ítélőtábla abból indult ki, hogy a választási szervek 

kötelezettsége volt a szavazás törvényes lefolytatásának biztosítása. Ennek keretében az SZSZB-

knek nyilvánvalóan észlelniük és jelezniük kellett volna, ha valaki a szavazóhelyiségben vagy 

annak közvetlen közelében – a bejárattól számított 150 méteren belül – a kérelmező által 

sérelmezett módon: szervezetten és csoportosan kampánytevékenységet folytat, azaz a Ve. 141. §-a 

szerint a választói akarat befolyásolására törekszik. Ilyen jelzés azonban egyetlen választási szervtől, 
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így az SZSZB-ktől sem érkezett. Épp ellenkezőleg: nem vitásan olyan szavazóköri jegyzőkönyvek 

születtek, amelyek arról tanúskodnak, hogy a szavazás rendben lezajlott, így a 

szavazóhelyiségekben és azok közvetlen környezetében rendkívüli esemény nem történt.  

 

Olyan bizonyítékot, amely a szavazóköri jegyzőkönyvekkel szemben alátámasztotta volna, hogy dr. 

R. A. tiltott módon kampányolt, a kérelmező nem nyújtott be. E jegyzőkönyveket ugyanis azok a 

SZSZB tagok is aláírták, akik utóbb – a csatolt okiratok szerint – ezzel ellentétes tartalmú 

nyilatkozatokat tettek. Mivel azonban az esetleges rendellenességeket nekik már a szavazás napján 

jelezniük, és – a szavazóköri jegyzőkönyvekben – dokumentálniuk kellett volna, az utólag megtett 

nyilatkozataik nem rendelkeztek bizonyító erővel. Nem voltak alkalmasak a szavazóköri 

jegyzőkönyvek cáfolatára azok a videofelvételek sem, amelyek azt tanúsították, hogy dr. R. A. a 

szavazóhelyiségben vagy az annak bejáratától számított 150 méteren belül járt, ez ugyanis 

önmagában még nem tekinthető a választói akarat befolyásolását célzó tevékenységnek, így a Ve. 

141. §-a alapján nem minősül kampányolásnak.  

 

Azt, hogy dr. R.A. a szavazóhelyiség épületének bejáratától számítva pontosan hány méter 

távolságban adott hangot annak a véleményének, hogy aki életvitelszerűen nem Ajakon lakik, 

törvényesen nem szavazhat, a csatolt bizonyítékok alapján szintén nem lehetett megállapítani. 

Amennyiben ugyanakkor a kérelmező igazolta volna, minderre a bejárattól számított 150 méteren 

belül került sor, az akkor sem minősülne tiltott kampánytevékenységnek. Azzal ugyanis, hogy dr. R. 

A. kinyilvánította, hogy szerinte törvényesen csak az életvitelszerűen helyben lakók szavazhatnak, 

nem a választói akarat befolyásolására, hanem a szavazás törvényességének biztosítására törekedett, 

így mindez semmiképpen nem tekinthető a Ve. 141. §-a szerinti kampánytevékenységnek, nem 

ütközik tehát a Ve. 143. §-a (1) bekezdésének b) pontjába. Ezért a felülvizsgálati kérelem e 

tekintetben sem foghatott helyt. 

 

3.) Mozgóurnás szavazás hiányosságai 

 

A TVB határozata hibásan rögzítette, hogy a HVB a mozgóurnás szavazással kapcsolatban nem 

tárta fel a tényállást. A kérelmező ugyanis e körben egyetlen konkrét tényállítást tett: azt, hogy B-né 

K. Á. mozgóurnát igényelt, de nem tudott szavazni. Ennek igazolására azonban egy olyan 

határozatot csatolt, amely nem B-né K. Á., hanem B-né K. G. részére biztosította a mozgóurna 

igénybe vételét. E visszásságra tekintettel a HVB – helyesen – kivizsgálta és a határozatában 

részletesen rögzítette is, hogy mi történt. E szerint a HVI a mozgóurnát – elírás folytán – téves 

névre engedélyezte, így megkérte B-né K. Á-t, hogy először vonja vissza a mozgóurnás kérelmét, 

majd adja be újra. Ő azonban a kérelmek sorrendjét felcserélte, ezért végül sem B-né K. Á. sem 

pedig B-né K. G. név alatt nem került be a mozgóurnás szavazók névjegyzékébe. Amikor mindezt a 

HVI észlelte, a HVB határozata szerint felhívta telefonon  B-né K. Á-t, és tájékoztatta, hogy a Ve. 

103. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján a szavazás napján 12 óráig ismét kérhet mozgóurnát, 

ilyen kérelmet azonban nevezett már nem terjesztett elő.  

 

E tényállást a kérelmező a fellebbezésében nem tette vitássá, csupán arra hivatkozott, hogy ezek 

szerint végső soron a választási szervek hibáztak. Ezért e tényállást a felülbírálat alapjaként az 

ítélőtábla is elfogadta, ez alapján pedig nem látta megállapíthatónak a választási szabályok 

megsértését. Tény, hogy B-né K. Á. nevét – elírás folytán – hibásan tüntették fel a mozgóurnát 

engedélyező határozaton, e hibát azonban a HVI észlelte és annak kijavítása érdekében meg is tette 

a szükséges intézkedéseket, így – több alkalommal is – megfelelően tájékoztatta B-né K. Á-t arról, 
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hogy a jogsérelmet miként háríthatja el. Az, hogy nevezett nem e tájékoztatásoknak megfelelően 

járt el, nem róható fel a HVI-nek, így ilyen tényállás mellett választási jogsértés nem történt.  

 

A kérelmező azon állítását, amely szerint több olyan személy is lehet, akik vagy nem kaptak 

mozgóurnát, vagy az erre irányuló kérelmeiket nem bírálták el, nem támasztja alá semmi, hiszen 

maga a kérelmező sem hivatkozott arra, hogy ebben a körben bárki kifogást nyújtott volna be a 

választási szervekhez. E tényállítások igazolására nem volt alkalmas B-né K. Á. egyedi esete sem, 

ahol – a fent kifejtettek szerint – végső soron nem sérültek a választási szabályok. A felülvizsgálati 

kérelem tehát e körben sem volt megalapozott.  

 

4.) A választási szervek tevékenységének akadályozása 

Annak eldöntése során, hogy a szavazás napján bárki akadályozta vagy korlátozta-e választási 

szerveket a feladataik Ve. 14. §-ának (1) bekezdésében írt módon történő ellátásában, az ítélőtábla 

abból indult ki, hogy az ilyen rendkívüli eseményeket a választási szerveknek jelezniük és 

dokumentálniuk kell. Az SZSZB-k, a HVI és a HVB azonban nem jelezték azt, hogy a 

kötelezettségeik törvényes teljesítésében bármi akadályozta vagy korlátozta volna őket. Épp 

ellenkezőleg: a választási szervek a HVB határozata szerint rendben működtek, és az SZSZB-k által 

készített jegyzőkönyvek sem számoltak be rendkívüli eseményekről.  

 

Olyan bizonyítékot, amely ezzel szemben alátámasztotta volna, hogy a választási szervek törvényes 

működése mégis akadályba ütközött, a kérelmező nem nyújtott be. A szavazóköri jegyzőkönyveket 

ugyanis azok a SZSZB tagok is aláírták, akik utóbb – a csatolt okiratok szerint – úgy nyilatkoztak, 

hogy a polgármesteri hivatalban megjelent tömeg akadályozta őket a feladataik teljesítésében. 

Mivel azonban az esetleges rendellenességeket nekik már a szavazás napján jelezniük, és – a 

szavazóköri jegyzőkönyvekben – dokumentálniuk kellett volna, az utólag megtett nyilatkozataik 

nem rendelkeztek bizonyító erővel. Egyébként is: e nyilatkozatok szerint sérelmezett eseményekre 

már a szavazóköri eredmények megállapítása után került sor, így azok a választás eredményét 

semmiképpen nem befolyásolták. Erre tekintettel a felülvizsgálati kérelem e körben sem volt alapos.  

 

5.) A szavazás megkezdésének késedelme a 3. számú szavazókörben 

 

Noha a 3. számú szavazókör jegyzőkönyve szerint a szavazás a Ve. 169. §-ának megfelelően: 6 

órakor elkezdődött, e jegyzőkönyvvel szemben a kérelmező – az általa csatolt, időpontokat is jelző 

két videofelvétellel – igazolta, hogy a voksolás csak 6 óra 30 perckor indult el. A szavazóhelyiség 

bejáratát mutató felvétel ugyanis azt tanúsította, hogy 6 órakor nem indult el a szavazás, ezért a 

választópolgárok a bejárat előtt gyülekeztek egészen 6 óra 30 percig, amikor megkezdődött a 

voksolás. Mindez valóban sérti a Ve. 169. §-át, ezért e jogsértés tényét az ítélőtábla megállapította 

(Ve. 218. §-a (2) bekezdésének a) pontja).  

 

E jogsérelem ugyanakkor nem tette indokolttá a polgármester választás eredményének 

megsemmisítését és megismétlését. A szavazóhelyiség és az épület külső bejáratát mutató 

videofelvételek alapján ugyanis teljesen egyértelmű, hogy 6 óra és 6 óra 30 perc között egyetlen 

választópolgár sem hagyta el az épületet, így hiába indult késve a szavazás, emiatt egyetlen szavazat 

sem veszett el. Az ezzel ellentétes nyilatkozatok bizonyító erejét tehát e két videofelvétel teljes 

mértékben cáfolta. Ezért e jogsértés a polgármester választás eredményét nem befolyásolta, erre 

tekintettel e választás eredményének megsemmisítésére és megismétlésére irányuló felülvizsgálati 

kérelem nem foghatott helyt.  
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6.) Anyagi juttatás ellenében leadott szavazatok 

 

Az ítélőtábla egyetért a TVB azon jogi álláspontjával, hogy az anyagi juttatások ellenében leadott 

szavazatokra vonatkozó jogsérelmek jelen eljárásban érdemben nem vizsgálhatóak. A kérelmező 

ugyanis e körben jelen eljárást megelőzően már kifogást emelt, amelyet a TVB a 110/2019. (X.22.) 

számú határozatával jogerősen elbírált. Amennyiben a kérelmező ezzel a határozattal nem értett 

egyet, azzal szemben is felülvizsgálati kérelmet kellett volna benyújtania, amelyben előadhatta 

volna a jogsértéssel kapcsolatos új bizonyítékait. E határozat elleni jogorvoslati határidőt nem 

hosszabbíthatta meg oly módon, hogy ugyanezeket a jogsérelmek egy másik eljárás tárgyává is teszi, 

így felülvizsgálati kérelem ebben a tekintetben sem volt megalapozott.  

 

A kifejtett okok miatt az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatának felülvizsgálati 

kérelemmel érintett részét a Ve. 231. §-ának (5) bekezdése alapján a rendelkező részben írt módon 

részben megváltoztatta, egyebekben helybenhagyta.  

 

Debrecen, 2019. október 30. 

 

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