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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Boholy György ügyvéd (címe) által képviselt I. rendű kérelmező 

neve (címe) I. rendű kérelmezőnek – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási 

Bizottság 155/2019. (X. 21.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati 

kérelme folytán, amely eljáráshoz az ítélőtábla egyesítette a dr. Simon Gábor ügyvéd (címe) 

által képviselt II. rendű kérelmező neve (címe) II. rendű kérelmezőnek ugyanezen határozat 

ellen Pk.I.20.497/2019. számon benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmét, meghozta a 

következő 

 

v é g z é s t: 

 

Az ítélőtábla a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 155/2019. (X. 

21.) számú határozatát megváltoztatja, és Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási 

Bizottságának 233/2019. (X. 14.) számú határozatát helybenhagyja. 

 

Ez ellen a végzés ellen nincs helye további jogorvoslatnak. 

 

I n d o k o l á s 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 233/2019. 

(X. 14.) határozatával állapította meg … Megyei Jogú Város…. számú egyéni 

választókerületében a 2019. évi helyi önkormányzati képviselőválasztás eredményét, amely 

szerint a megválasztott egyéni választókerületi képviselő a II. rendű kérelmező. 

 

Az I. rendű kérelmező terjesztett elő fellebbezést a HVB határozata ellen hivatkozva az 

eredményt megállapító döntés törvénysértő voltára, mivel álláspontja szerint a rendkívül 

magas számú érvénytelen szavazólap közül olyan érvényes szavazólapokat is érvénytelennek 

minősítettek, ezért közte és a II. rendű kérelmező között egy szavazatnyi különbség alakult ki. 

A 074., 075. és 076. számú szavazókörökben a szavazóköri delegáltak okiratba foglalt 

nyilatkozatával támasztotta alá fellebbezését, és kérte e három szavazókörben a szavazatok 

újraszámolását. 

 

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

felülvizsgálati kérelmekkel támadott 155/2019. (X. 21.) számú határozatával megváltoztatta a 

HVB határozatát, és megállapította, hogy a 074. számú szavazókörben az érvénytelen 

szavazatok újraszámlálása változást eredményezett, az egyéni választókerületi képviselők 

választásáról szóló szavazóköri jegyzőkönyvben az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok 

száma 38-ról 36-ra változott, a jelöltekre leadott érvényes szavazólapok száma 321 helyett 

323, a II. rendű kérelmezőre leadott szavazatok száma 107 helyett 108, az I. rendű 

kérelmezőre leadott szavazatok száma 197 helyett 198, a többi jelölt esetében nem változott 

az érvényes szavazatok száma, míg a 075. és 076. számú szavazókörökben az érvénytelen 

szavazatok újraszámlálása nem eredményezett változást. Megállapította, hogy a 074. számú 

szavazókörben leadott érvénytelen szavazatok újraszámlálása változást eredményezett, és az 

egyéni választókerületi képviselők választásának eredményéről szóló jegyzőkönyvben a 10. 

számú választókerület tekintetében az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 138-ról 

136-ra változott, a jelöltekre leadott érvényes szavazólapok száma 3181 helyett 3183, 

amelyből a II. rendű kérelmezőre leadott szavazatok száma 1479 helyett 1480, az I. rendű 
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kérelmezőre leadott szavazatok száma 1478 helyett 1479, míg a többi jelölt esetében az 

érvényes szavazatok száma nem változott. Megállapította, hogy az érvénytelen és érvényes 

szavazólapok és szavazatok változása nem érintette az egyéni választókerületi képviselők 

választásának eredményét, a megválasztott egyéni választókerületi képviselő a II. rendű 

kérelmező. 

 

A határozat indokolásában idézte a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 186. §-ának (1) és (2), 193. §-ának (1)-(3), 221. §-ának (1), 223. §-ának 

(3), 224. §-ának (3), 231. §-ának (4)-(5), 241. §-ának (1)-(3) bekezdéseit, továbbá a Ve. 

307/P. §-a (2) bekezdésének c) pontját, majd kifejtette, hogy az I. rendű kérelmező 

fellebbezőként korlátozott bizonyítási helyzetben volt, azonban a törvénysértést pontosan 

megjelölte, és valószínűsítette hivatkozásait, ezért újraszámolták az érvénytelen 

szavazólapokat a 074., 075. és 076. számú szavazókörökben. Az újraszámlálás alapján 

állapította meg, hogy a 074. számú szavazókörben érvénytelennek minősített 38 db 

szavazólap közül 2 db érvényes, amelyek egyike az I. rendű kérelmezőre, a másik a II. rendű 

kérelmezőre leadott szavazatot tartalmaz, ezért az újraszámlálás nem eredményezett változást. 

Rögzítette határozatában ugyanakkor azt is, hogy az ellenőrzés során több esetben észlelte, 

hogy a szavazólapok kötegelése nem szabályszerű, továbbá nem tüntették fel az 

érvénytelennek minősített szavazólapok érvénytelenségének (Ve. 194. és 198. §-aikat). 

 

Az I. rendű kérelmező és a II. rendű kérelmező (ez utóbbi az ideegyesített Pk.I.20.497/2019. 

számú eljárásban benyújtott beadványában) terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet a TVB 

határozatával szemben.  

 

Az I. rendű kérelmező felülvizsgálati kérelmében kérte a TVB határozatának 

megváltoztatását, a 074. számú szavazókör érvénytelen szavazatainak újraszámlálását, és ez 

alapján az eredmény megállapítását, mivel a 074. számú szavazókörben a TVB határozatának 

szavazóköri eredményt megállapító része sérti a Ve. 241. §-a (2) bekezdésének a) pontját. 

Emellett kérte az érvényes és érvénytelen szavazatok újraszámlálást a 074., 075. és 076. 

számú szavazókörökben is, a felülvizsgálati kérelemben felhozott új tények és bizonyítékok 

alapján. Kérelmében ismertette a HVB és TVB határozatait, továbbá fellebbezését, és 

nyomatékkal utalva arra, hogy közte és a II. rendű kérelmező között egy szavazat különbség 

volt, a Ve. 186. §-ának (1), 193. §-ának (1)-(3), 221. §-ának (1)-(2), 223. §-ának (1)-(3), 224. 

§-ának (1)-(5) bekezdései, 225. és 226. §-ai, 227. §-ának (1), illetőleg 241. §-ának (1)-(4) 

bekezdéseire, továbbá a Kúria választási és népszavazási eljárással kapcsolatos jogorvoslat 

tárgyában létrejött joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló véleményére hivatkozással 

kérte a felülvizsgálati kérelemhez mellékelt 2 db szavazólap felülvizsgálatát. Az első esetben 

a II. rendű kérelmezőre leadott és érvényesnek minősített szavazólapon nem két egymást 

metsző vonal található, hanem több, amely a joggyakorlat-elemző csoport által készített 

összefoglaló szerint sem fogadható el. Az értelmező szótár definíciója egy vonalhoz két 

végpontot rendle, azaz a Ve.-ben említett két egymást metsző vonalnak négy végponttal kell 

rendelkeznie. A másik esetben az érvénytelennek minősített, de rá leadott szavazat megfelel a 

Ve. 186. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak, mivel két egymást metsző vonal található a 

neve melletti körben. Egy további képviselőjelölt (Sz. E.) neve melletti körben lévő ábra egy 

folyamatos vonalból áll, amelynek két végpontja van, ezért az érvénytelen szavazatnak 

minősül, így a rá leadott szavazat érvényes, azaz TVB által tett „kettős jelölés” minősítés 

megalapozatlan. A szavazatok újraszámolása esetére kérte a tárgyaláson történő jelenlétének 

biztosítását. Hivatkozása szerint új tényekkel és bizonyítékokkal kiegészítve a fellebbezést 

utalt a TVB határozatában rögzített azon megjegyzésre is, hogy a szavazóbizottság eljárása 

során sérült a Ve. 194. és 198. §-a. A TVB előtti tárgyaláson az érvénytelen szavazatok 
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újraszámlálása során felmerült új tények és bizonyítékok alapján indokolt a 074., 075. és 076. 

számú szavazókörökben az érvényes és érvénytelen szavazatok újraszámolása. 

 

A II. rendű kérelmező felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen kérte a TVB határozatának 

megváltoztatásával az I. rendű kérelmező fellebbezésének elutasítását, másodlagosan az I. 

rendű kérelmezőre leadott szavazatok számát 1478-ra módosítani, és a TVB határozatát 

ekként megváltoztatni. Elsődleges kérelme körében hangsúlyozta, hogy fellebbezést 

benyújtani a Ve. 241. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján a szavazatszámláló bizottság 

szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára hivatkozással lehet. Az I. 

rendű kérelmező M. G. szavazatszámláló bizottsági tag nyilatkozatára alapította fellebbezését 

a 074. számú szavazókörben, aki ugyanakkor a szavazatszámlálás során nem tette vitássá az 

érintett szavazólapot, ezért a fellebbezés jogalapja hiányzik, emellett e delegált tag a 

jegyzőkönyvet is aláírta. Másodlagos hivatkozása körében kifejtette, hogy a felülvizsgálati 

kérelméhez is mellékelt szavazólap esetében a TVB elnökének szavazatával szemben született 

2:1 arányban a szavazólapot érvényessé nyilvánító döntés, holott az I. rendű kérelmező neve 

mellett több vonalból álló „x” látható, azonban az ő neve melletti rubrikában is egyértelműen 

megállapítható a két vonal metszése, így mivel a szavazólap több szavazatot tartalmaz, az I. 

rendű kérelmező javára érvényesnek minősített szavazólap érvénytelen. 

 

A felülvizsgálati kérelmek részben megalapozottak. 

 

Az I. rendű kérelmező a felülvizsgálati kérelmében a fellebbezéshez képest új jogsértésként 

hivatkozott a Ve. 194. és 198. §-ainak 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 az I. rendű kérelmező a fellebbezésben nem hivatkozott a Ve. 194. és 198. §-ainak 

megsértésére, ezen új jogi érvelése pedig nem minősül új ténynek vagy bizonyítéknak, nem 

képezhette alapját a felülvizsgálati kérelemnek, ezért az I. rendű kérelmező 074., 075. és 076. 

számú szavazókörök szavazatainak újraszámolása iránti kérelme megalapozatlan volt. 

 

A II. rendű kérelmező pedig alaptalanul hivatkozott arra, hogy az I. rendű kérelmező 

fellebbezésében nem valószínűsítette a jogszabálysértést. Az, hogy a szavazatszámláló 

bizottságba delegált tag aláírja a jegyzőkönyvet, nem jelent joglemondást az érintett I. rendű 

kérelmező jogorvoslati jogáról.  

 

Az ítélőtábla a kérelmezők által egyedileg hivatkozott szavazólapokat maga is megvizsgálta, 

és azok érvényessége körében az alábbi megállapításokat tette.  

 

Az I. rendű kérelmező felülvizsgálati kérelméhez 1. sorszám alatt mellékelt szavazólap 

tekintetében alappal hivatkozott arra, hogy azon a Ve. 186. §-ának (2) bekezdésében 

foglaltaktól eltérően nem két, hanem három vonal metszése található, ezért a TVB által 

érvényesnek minősített szavazólap valójában érvénytelen. A Ve. 186. §-ának (2) bekezdése 

szerint ugyanis érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal 

írt két, egymást metsző vonallal lehet. Bár ismert ezzel ellentétes álláspont is (pl. Győri 

Ítélőtábla Pk.I.25.900/2014/3., Debreceni Ítélőtábla Pk.I.20.720/2014/4., Wolters Kluwer Kft. 

Kommentárja a Ve. 186. §-ának (2) bekezdéséhez), a Ve. érvényes szavazattal szemben 

támasztott ezen megkötése  kategórikus, azonban egyértelmű is, és a szavazólapon is ekként 

tüntetik fel, ezért a kettőnél több egymást metsző vonal nem fogadható el érvényes 

szavazatként. Emellett köztudomásúlag elterjedt az a választói magatartás is, amely alapján 
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egyes választók érvénytelen szavazattal kívánják kifejezni álláspontjukat, amely rendszerint 

figuratív, de akár nonfiguratív formában jelennek meg, amelyek tartalmaznak akár kettő, akár 

kettőnél több egymást metsző vonalat. Mindezek kapcsán az I. rendű kérelmező helytállóan 

hivatkozott a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló véleményében hivatkozott 

határozatra is (Fővárosi Ítélőtábla 8.Pk.50.048/2014/2.), de az ítélőtábla utal a Kúria 

Kvk.II.37.500/2014/6. számú határozatában foglaltakra is, amely szerint a szavazat 

érvényességét a jelölt neve melletti körbe tollal írt két egymást metsző vonal alapján lehet 

megállapítani, amelynek során nincs lehetőség az ún. „nyilatkozati elv” alkalmazására. A 

kifejtett okok miatt az ítélőtábla az I. rendű kérelmező által 1. sorszámú mellékletként 

becsatolt szavazólapot érvénytelennek találta. 

 

Ugyanezen okból érvénytelen a II. rendű kérelmező által hivatkozott szavazólap is, hiszen 

azon mind az I., mind a II. rendű kérelmező esetében több egymást metsző vonal található. 

 

Mindezekre tekintettel a TVB megalapozatlanul változtatta meg a HVB határozatát. 

 

Az I. rendű kérelmező azonban alaptalanul hivatkozott arra, hogy a kérelmének 2. számú 

mellékleteként megjelölt szavazólapon a további jelöltre (Sz.E.) leadott szavazat érvénytelen. 

E szavazat ugyanis három vonalból áll akként, hogy közülük kettő metszi egymást (x-ként), 

míg a harmadik vonal (részben közös végpontokkal) ezen érvényes „x” jobboldali végpontjait 

köti össze anélkül, hogy a másik két vonalat metszené. Megjegyzendő, hogy az ugyanitt az I. 

rendű kérelmezőre „x”-ként leadott szavazat mindkét felső végpontján található egy-egy a 

folyóírásból eredő nyúlvány saját végponttal, amely szintén nem teszi érvénytelenné az I. 

rendű kérelmezőre leadott szavazatot. A többes érvényes szavazatot azonban megalapozottan 

minősítették érvénytelennek.  

 

Az ítélőtábla – figyelemmel arra is, hogy a Ve. 229. §-ának (2) bekezdése szerinti nemperes 

eljárásban nem kell meghallgatást tartani – a kifejtett okok miatt megváltoztatta a TVB 

határozatát a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének b) pontja alapján, és a HVB határozatát 

helybenhagyta (Ve. 231. §-a (5) bekezdésének a) pontja). 

 

Debrecen, 2019. október 28. 
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