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A Debreceni Ítélőtábla dr. Kovács Katalin ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező neve 

(címe) kérelmezőnek – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 

4/2016. (VIII.11.) számú határozatának a bírósági felülvizsgálata iránti kérelme folytán 

indult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a következő 

 

v é g z é s t : 

 

Az ítélőtábla a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 4/2016. 

(VIII.11.) számú határozatát helybenhagyja. 

 

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

2016. július 31. napján D. településen időközi helyi önkormányzati képviselő és 

polgármester választást tartottak. A szavazatszámláló bizottság a … szavazókörben a 

szavazás közben rendkívüli eseményről három jegyzőkönyvet állított ki. Ezek szerint G. L. 

A-né jelezte, hogy szavazás alkalmával a szavazófülkében V. L. polgármester-jelölt 

feliratú tollat talált, amelyet a bizottság részére átadott. B. Cs., a bizottság tagja észrevette 

és jelezte, hogy T. F-né képviselőjelölt a szavazóhelyiség előtt B. J-né részére egy papírt 

adott át. A jegyzőkönyvben rögzítettek szerint a választópolgár szabad akaratának 

megfelelően (lista nélkül) két szavazatszámláló bizottsági tag előtt adta le a voksát. V. J. 

választó nyilatkozata szerint a szavazólapot telefonjával le akarta fotózni, de az nem 

működött.  

 

A Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 60/2016. (VII.31.) számú 

határozatával a polgármester, a 61/2016. (VIII.1.) számú határozatával a települési 

önkormányzati képviselő választás eredményét a határozat mellékletét képező 

jegyzőkönyv szerint megállapította.  

A kérelmező mindkét határozat ellen kifogást nyújtott be a HVB-hoz a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §, 209. § (1), 210. § (1) és (2) 

bekezdés, a 211. §, a 212. § (1), (2), (3), a 218. § (1) és (2) bekezdés felhívásával. A Ve. 2. 

§ (2) bekezdés a), c) és d) pontban foglalt alapelvek megsértése, valamint a választási iroda 

és a szavazatszámláló bizottság tevékenységével kapcsolatban hivatkozott jogszabálysértés 

miatt a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja alapján a választási eljárás megsemmisítését és új 

választás elrendelését kérte. 

A … szavazókörben a jogsértést abban jelölte meg, hogy nem történt meg a 4/2014. 

(VII.24.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontja szerint a rendkívüli eseményről kiállított 

három jegyzőkönyv másolatának a továbbítása. A kifogás szerint ezek az események 

befolyásolták a választás eredményét. A szavazóhelyiségben talált, kampányeszköznek 

minősülő toll kapcsán a Ve. 172. § (1), a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés 

megsértését állította. T. F-né a Ve. 143. §-ába ütköző módon a szavazóhelyiség bejáratától 

számított 150 méteren belül folytatott a Ve. 141. §-ában foglalt, a szavazók befolyásolására 

irányuló kampánytevékenységet. Sérült a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 8. § (2) bekezdés 
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a)-c) pontja is. Három választópolgár írásbeli nyilatkozatát is csatolta arról, hogy pénzt 

kaptak azért, hogy V. L. polgármester-jelöltre és az általa támogatott képviselő-testületi 

jelöltekre szavazzanak.  További indokai szerint B. J. egy cetlit kapott P. Z-tól V. L. 

polgármester és hat képviselőjelölt nevével, akikre szavaznia kellett. D. A. és családtagjai 

B. F-nétól a választás napján 5 000 forintot kapott azért, hogy V. L-ra szavazott. A többi 

szavazókörben a megjelölt tanúk igazolják V. L. megbízása alapján az őrá és a 

képviselőkre történő szavazás esetén az 5 000 forint kifizetését. A … szavazókörben a 

szavazást lebonyolító épület wc helyiségének ajtajára a választás idejére kifüggesztették V. 

L. polgármester színes fényképét, amelyet R. G. észlelt és lefényképezett. Jelzés ellenére 

azt jegyzőkönyvbe nem vették, a képet eltávolították.  

 

Az iratok szerint a kérelmező kifogását a helyi választási iroda vezetője a választás 

eredményét támadó és a választás eredményének a megsemmisítését, új választás kitűzését 

kezdeményező fellebbezésnek tekintette és továbbította a területi választási bizottsághoz.  

 

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

2/2016. (VIII.5.) számú határozatával a HVB 60/2016. (VIII.1.) számú határozatát 

helybenhagyta. Az indokolása szerint a kifogásként előterjesztett beadványból nem volt 

egyértelműen megállapítható a jogorvoslati szándék pontos fajtája, ezért azt tartalma 

szerint fellebbezésként bírálta el. A Ve. 241. § (2) bekezdésének a)-b) pontja felhívásával 

megállapította, hogy a beadványban a (2) bekezdés nem hivatkozott, viszont a kérelem a 

választás eredményének a megsemmisítésére irányult. A határozat indokolása szerint a 

fellebbezésnek a helyi választási iroda választás napi tevékenységét kifogásoló részeit a 

HVB jogosult kifogásként elbírálni, azt a TVB nem vizsgálta. 

  

Az ítélőtábla a Pk.II.20.666/2016/3. számú végzésével a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Területi Választási Bizottság 2/2016. (VIII.5.) számú határozatát helybenhagyta. A 

kérelmező érveinek értékelésével egyetértett a kérelmezővel abban a kérdésben, hogy a 

Ve. 208. §-a alapján kifogást, és nem a Ve. 241. §-ában meghatározott, a 241. § (2) 

bekezdés a) és b) pontjában megengedett jogalapon a választás eredménye elleni 

jogorvoslatot, a HVB választás eredményét megállapító döntése elleni fellebbezést 

terjesztett elő. A Ve. 47. § (1)-(2) és a 231. § (5) bekezdés, és a 231. § (5) bekezdés a) és b) 

pontja felhívásával rámutatott arra, hogy nincs lehetőség eljárási okból a határozat hatályon 

kívül helyezésére, a választási jogorvoslati eljárás választási szerv előtti részének a 

megismételtetésére. Ezért a kérelem alapján érdemi döntést hozott. Kitért arra is, hogy a  

HVB a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogást időközben külön 

határozatban elbírálta. Ezért érdemben abban a kérdésben foglalt állást, hogy a 

szavazatszámláló bizottság tevékenységével kapcsolatban hivatkozott jogszabálysértés, és 

a megjelölt események, magatartások kapcsán a Ve. 2. § (2) bekezdés a), c) és d) 

pontjaiban foglalt alapelvek megsértése miatt helye lehet-e a Ve. 218. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján a választási eljárás megsemmisítésének és új választás elrendelésének, vagy 

a kérelem részbeni teljesítéseként a választási eljárás részbeni, a polgármesteri szavazásra 

korlátozott megismételtetésének.  

 

A HVB a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) tevékenységével kapcsolatos 

kifogást a 63/2016.(VIII.5.) számú határozatával bírálta el, azt elutasította. Indokai szerint 

a rendkívüli eseményről kiállított három jegyzőkönyv egyéb lehetőség hiányában távközlés 

útján haladéktalanul továbbításra kerültek a HVI vezetőjének. A Nemzeti Választási Iroda 

vezetőjének 2016. július 31-i irányítási utasítása alapján a napközbeni jelentéseket és 

jegyzőkönyveket nem kellett rögzíteni a választási informatikai rendszerben. A HVI az 
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adatrögzítést aszerint hajtotta végre. A jegyzőkönyvvezető a szavazatszámláló bizottság 

érdemi munkájában nem vesz részt, a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés e) 

pontja alapján közreműködő szerepet lát el.  

 

A kérelmező fellebbezése a Ve. 218. § (2) bekezdés d), a 241. § (2) bekezdés a) és b) 

pontja alapján a választási eljárás megsemmisítésére és új polgármesteri választás 

elrendelésére irányult. Jogsértésként a rendkívüli eseményről kiállított három jegyzőkönyv 

kapcsán a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontja megsértésére 

hivatkozott. A kérelmező a fellebbezéséhez csatolta L. Zs-né, a szavazatszámláló bizottság 

delegált tagjának nyilatkozatát, amely szerint a szavazás közben történt eseményekről 

felvett jegyzőkönyvek másolata nem került továbbításra a HVI vezetőjéhez. A 4/2014. 

(VII.24.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja, ezáltal a Ve. 2. § a), c) és e) pontban 

foglalt alapelvek sérelmét állította a szavazóhelyiségben talált toll miatt. Ugyanezt állította 

a wc ajtajára kitett kép kapcsán azzal, hogy arról is jegyzőkönyvet kellett volna felvenni. 

Csatolta R. G., a szavazatszámláló bizottság delegált tagjának a nyilatkozatát, aszerint a … 

szavazókörben a wc ajtajának belső oldalára kép volt kirakva V L-ről, arról jegyzőkönyv 

nem készült. A kérelmező fotómásolatként „Magyarázkodás helyett avagy felelőtlen 

kérésre felelős válasz” című iratot csatolt. A HVI nem a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 8. § 

(2) bekezdés a) és c) pontja, a jegyzőkönyvvezető pedig nem a 8. § (1) bekezdés g) és d) 

pontja szerint járt el. 

 

A TVB a 4/2016. (VIII.11.) számú határozatával a kérelmező fellebbezését elutasította, a 

HVB 63/2016.(VIII.5.) számú határozatát helybenhagyta. Nem tekintette a jegyzőkönyvek 

tartalmát a választások menetét befolyásolónak és a Ve. 167. §, 173. § (2) bekezdés 

felhívásával jogsértésnek azt, hogy telefax, illetve internet elérhetőség hiányában a HVI 

vezetőjének a jegyzőkönyvi adatokat telefonon beolvasták, a jegyzőkönyvvezető a 

jegyzőkönyveket a szavazás befejezését követően adta át. A TVB álláspontja szerint a Ve. 

171. §-ban foglalt feltételek nem valósultak meg, a rögzített események a választás 

szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását veszélyeztető eseménynek 

nem voltak tekinthetőek. A szavazóköri jegyzőkönyv szerint a szavazóhelyiség 

szabályszerű berendezését követően a helyiség ellenőrzése nem volt feladata a 

jegyzőkönyvvezetőnek. A szavazatszámláló bizottság a hivatkozott jogsértést észlelte és 

orvosolta. A szavazatszámláló bizottság feladata dönteni arról, hogy milyen eseményről 

készít jegyzőkönyvet. A wc helyiségben – a fellebbező által hivatkozott fénykép helyett 

csatolt „plakát” nem rendkívüli esemény. A TVB további indokai szerint a fellebbező nem 

bizonyította a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 8. § (2) bekezdés a) és c) pontjainak a 

megsértését sem, azt, hogy a HVI nem biztosította az SZSZB működésének és a szavazás 

menetének törvényes feltételeit. A Ve. 241. § (2) bekezdésére pedig nem hivatkozott. 

 

A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a TVB 4/2016. (VIII.11.) számú 

határozatának a megváltoztatását, az időközi polgármesteri választás kapcsán az eljárás 

megsemmisítését és új választás elrendelését indítványozta a Ve. 218. § (2) bekezdés d) 

[helyesen: c)] és a 241. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) 

és e) pontjainak megsértése miatt. Indokolása szerint a jegyzőkönyvek telefonon történt 

felolvasása nem azonos a jegyzőkönyv továbbításával. Annak hiányában a HVI vezetője 

nem dönthetett arról, hogy történt-e a választás alatt a helyi választási bizottság 

összehívását indokoló esemény. Véleménye szerint a … körzetben a jegyzőkönyvek 

tartalma a szavazás eredményét befolyásolta. A felvételükkel az eseteket a 

szavazatszámláló bizottság rendkívüli eseménynek minősítette. A Ve. 43. § sérelmét 

állította amiatt, hogy a TVB a határozatában L. Zs-né nyilatkozatát nem értékelte. A TVB 
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álláspontjával ellentétben sérültek a Ve. 171. § (2) bekezdésében foglaltak is, a választás 

lebonyolítását veszélyeztető cselekmények történtek. 

A további érvei szerint azt, hogy a kampánycélt szolgáló tollat ki, mikor és milyen céllal 

tette ki, nem kell bizonyítani, az a Ve. 43. § (4) bekezdés alapján köztudomású. A toll a 

szavazás kezdetétől 14 óra 25 percig a jelzésre felvett jegyzőkönyvig az ott szavazók 

befolyására alkalmas volt, a megjelölt alapelvek sérelmével járt, a Ve. 172. § (2) 

bekezdésébe, a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontjába ütközött. 

Alapelvi sérelemmel járt T. F-né Ve. 141., 143. §-ába ütköző magatartása is. A …. 

körzetben a választás idején a wc-ben V. L. polgármesterről kifüggesztett fénykép kapcsán 

a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés g) pontja felhívásával a jegyzőkönyv 

felvételének, ezzel a választás szabadságát befolyásoló rendkívüli eseményként való 

minősítésének az elmaradását sérelmezte. Álláspontja szerint mindezzel sérült a választás 

lebonyolításának a jogszabályi rendje. 

  

A kérelem nem alapos. 

 

Az ítélőtábla a Pk.II.20.666/2016/3. számú végzésében már rámutatott arra hogy a 

választás kapcsán a jogorvoslat két irányú lehet: egyrészt fellebbezéssel támadható a Ve. 

241. § (2) bekezdése alapján a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító 

döntése az a) és b) pontok szerinti hivatkozással, másrészt a jogorvoslatra vonatkozó 

általános szabályok szerint kifogás terjeszthető elő a Ve. 208. §-a alapján a választásra 

irányadó jogszabály, illetve a választás és választási eljárás alapelvének megsértésére 

hivatkozással. Kifogás tárgya lehet a Ve. 211. §-a alapján – a kizárólag a Ve. 241. §-a 

szerint fellebbezéssel támadható döntés kivételével – a szavazatszámláló bizottság 

tevékenysége és döntése is. A választási eredmény elleni jogorvoslat esetén az elsőfokú 

döntés a helyi választási bizottság eredményt megállapító határozata, ezért a fellebbezésről, 

az ott megjelölt jogsértésről, a fellebbezést elbíráló területi választási bizottság dönt. 

Kifogás esetén a jogorvoslati eljárást megindító beadvány a kifogás, arról a Ve. 307/P. § 

(1) bekezdése alapján, mint választáshoz kapcsolódó kifogásról, a helyi választási bizottság 

dönt.  

Az ítélőtábla a Pk.II.20.666/2016/3. számú végzésében egyetértett a kérelmezővel abban a 

kérdésben, hogy a Ve. 208. §-a alapján kifogást, és nem a Ve. 241. §-ában meghatározott, a 

241. § (2) bekezdés a) és b) pontjában megengedett jogalapon a választás eredménye elleni 

jogorvoslatot, a HVB választás eredményét megállapító döntése elleni fellebbezést 

terjesztett elő. A választáshoz kifejezetten kapcsolódó kifogásról a Ve. 307/P. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján a HVB dönthetett volna. 

 

A HVI és a TVB a jelen bírósági eljárás előzményeként a választási jogorvoslati 

eljárásában a HVI tevékenységével kapcsolatos kifogást a helyes eljárási rendben bírálta el. 

Az ítélőtábla jelen határozatával csak a Pk.II.20.666/2016/3. számú végzésével el nem 

bírált kérdésben dönthetett érdemben, a felülvizsgálati eljárását csak olyan kérdésben 

folytathatta le, amelyet a kérelmező a megelőző választási jogorvoslati eljárásban is 

előterjesztett, azaz amelyre nézve fennállt a választási hatóságok döntési kötelezettsége 

(Kúria Kvk.V.35.197/2014/3. és Kvk.I.37.394/2014/2.).  Ezért a kérelmező nem alapíthatta 

a kérelmét a Ve. 241. § (2) bekezdés a) és b) pontjaira. 

 

Az ítélőtábla érdemben csak a HVI tevékenységével kapcsolatban hivatkozott 

jogszabálysértésről foglalhatott állást, arról, hogy annak kapcsán a Ve. 2. § (2) bekezdés a), 

c) és d) pontjaiban foglalt alapelvek megsértése miatt helye lehet-e a Ve. 218. § (2) 
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bekezdés c) pontja alapján a választási eljárás részbeni megsemmisítésének és a részbeni, a 

polgármesteri szavazásra korlátozott megismételtetésének.  

Az ítélőtábla a Pk.II.20.666/2016/3. számú végzésében is kifejtette, hogy a jogsértés 

bizonyított volta esetén a kért jogkövetkezmény alkalmazhatóságáról arra figyelemmel kell 

határoznia, hogy a választási eljárás vagy annak részbeni megsemmisítése, a szavazás 

megismételtetése a választási eljárásban alkalmazott legsúlyosabb szankció. Arra kizárólag 

abban az esetben kerülhet sor, ha a bizonyított jogszabálysértés a választás, a jelen esetben 

a polgármester választás eredményére érdemi befolyással volt, vagy lehetett. Ennek 

vizsgálata során a választás eredménye és a törvénysértő magatartás által befolyásolt 

választópolgárok (lehetséges) száma közötti korrelációt vehette figyelembe. A jelen 

esetben a V. L. megválasztott polgármester 1267, míg a polgármester-jelölt kérelmező 943 

szavazatot kapott. Az első két jelölt közötti 324 szavazatkülönbségre tekintettel tehát a 

kérelmezőnek olyan érintett szavazói körben kellett a HVI jogsértését bizonyítania, amely 

ilyen nagyságrendben volt alkalmas a választás kimenetelét, a választás eredményét 

befolyásolni.   

  

Az ítélőtábla a fentiek tükrében a kérelmező által a HVI tevékenységével kapcsolatban 

hivatkozott jogsértéseket, azok bizonyított voltát és lehetséges hatását vizsgálhatta a 

polgármester választás eredményére. 

 

A kérelemben felhozottak azonban nem a HVI, hanem a szavazatszámláló bizottság 

tevékenységét érintik, azt pedig az ítélőtábla Pk.II.20.666/2016/3. számú végzésével már 

elbírálta. Az ott kifejtettek szerint a … szavazókörben a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet [a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó 

nyomtatványokról] 8. § (1) bekezdés d) pontját csak a szavazatszámláló bizottság sérthette 

meg, ahogyan az a) és a g) pontokban foglaltakat is. A szavazatszámláló bizottság 

kompetenciájába tartozik az is, hogy a rögzített eseményeket a választás szabadságát vagy 

titkosságát, illetve a választás lebonyolítását veszélyeztető eseménynek tekinti-e, ahogyan 

annak megítélése is, hogy miattuk a szavazás lehetetlenné vált, és ezért a szavazást azonnal 

felfüggeszti-e (Ve. 171. §). A Ve. 172. § (1) bekezdés ugyancsak a szavazatszámláló 

bizottság tagjai számára tartalmaz előírást. 

 

A kérelmező arra nem hivatkozott, hogy a HVI a Ve. 75. § (1) bekezdés d), 4/2014. (VII. 

24.) IM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint nem biztosította a szavazatszámláló 

bizottság működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit, a 

szavazás menetének törvényes feltételeit.  

Azt pedig alaptalanul állította, hogy a HVI nem a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 8. § (2) 

bekezdés c) pontjában írtaknak megfelelően fogadta és rögzítette az informatikai 

rendszerben a … szavazókörben a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről 

kiállított jegyzőkönyveket. Ugyanis a Ve. 71. § (2) bekezdése alapján a - 71. § (1) 

bekezdés szerint a választási irodák szakmai tevékenységét irányító - Nemzeti Választási 

Iroda elnöke valamennyi választási iroda vezetője részére a törvényben meghatározott 

feladatainak ellátásával kapcsolatban közvetlen utasítást adhat. 

  

A fent kifejtettekre tekintettel az ítélőtábla a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontjai szerinti 

súlyos jogkövetkezmény alkalmazását megalapozó jogszabálysértést nem állapított meg, a 

TVB támadott határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta. 
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A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdés zárja ki. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének s) pontja alapján a 

választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban a 

kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illette meg, az Itv. 59. § (1) bekezdés alapján mentesült az 

illeték előzetes megfizetése alól. Az eredménytelen bírósági jogorvoslat kapcsán felmerült, 

az Itv. 43. § (7) bekezdése szerint 10 000 forint eljárási illetéket azonban a kérelmező a 

kérelmén bélyegben lerótta, ezért a megfizetéséről az ítélőtáblának rendelkezni nem kellett. 

 

D e b r e c e n, 2016. augusztus 15. 

 

Dr. Kocsis Ottilia s.k. a tanács elnöke, Szilágyiné dr. Karsai Andrea s.k. bíró, Dr. 

Drexlerné dr. Karcub Edit s.k. bíró 

 
                                                                                              A kiadmány hiteléül: 

 

                                                                                                       tisztviselő   
 

 


