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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Nyulászi Márk ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező neve 

(cím) kérelmezőnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 

125/2019. (X.17.) 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 125/2019. 

(X.17.) határozatát helybenhagyja. 

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincsen helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

 

Forró Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 61/2019. (X.13.) számú 

határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. év október 13. 

napjára kitűzött általános választásán Forró településen a polgármester választásának 

eredményét a határozata mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített 

„eredményjegyzőkönyv a polgármester választásáról” című jegyzőkönyv szerint 

megállapította. A határozat szerint a polgármester választás eredményes volt. 

 

A kérelmező – aki polgármesterjelölt volt Forró településen – fellebbezést terjesztett elő a 

határozattal szemben, amelyben a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c), e) pontjainak megsértése miatt kérte a HVB 

határozat megváltoztatását, a polgármesterválasztás eredményének megsemmisítését és a 

szavazás megismételtetését. Arra hivatkozott, hogy kikérte a Forró 2. számú szavazókör 

szavatszámlálásáról kiállított jegyzőkönyvét, amellyel kapcsolatban sérelmezte, hogy a 

határozat alapját képező szavazatszámláló bizottsági jegyzőkönyv semmilyen jelzést nem 

tett választási csalás esetleges gyanújáról, rendkívüli eseményt nem észlelt, holott a 

választás végzetével a szavazatok számlálása során előfordulhatott az, hogy a 

szavazatszámláló bizottság a kiadott szavazólapokhoz képest 3 darabbal többet talált az 

urnában. Ezen mulasztás „nem orvoslásával” a HVB megsértette a választás tisztaságának 

megóvásához fűződő választási alapelvet. Másrészt értehetetlennek találta, s egyben 

jogszabálysértőnek vélte, hogy amíg a jegyzőkönyv 3 többletszavazatot említ, a Nemzeti 

Választási Iroda felé tett adatközlés már csupán 2 darabot. Ennek igazolása végett csatolta 

a „képernyőmentést”. Megjegyezte, hogy a választási szerv semmilyen okát nem adta 

annak, hogy mi az eltérés oka.  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 125/2019. (X.17.) számú 

határozatával a HVB 61/2019. (X.13.) számú határozatát helybenhagyta. A határozata 

indokolásában kifejtette, hogy a Ve. az eredmény elleni jogorvoslat benyújtásának 

lehetőséget a 241. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teszi lehetővé, ám a fellebbező e 
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törvényhelyre nem hivatkozott. Ezen szabályozási tartalommal összefüggésbe hozható 

bizonyítékot sem nevezett meg, illetve nem is csatolt, a benyújtott „képernyőkép” 

tájékoztató jellegű, nem hivatalos irat. Az eredményt a közhiteles közokiratnak tekintendő 

„szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásról” című dokumentum tartalmazza, 

ennek mintáját a jogszabály állapítja meg. A szavazókörben a jegyzőkönyvvezető a 

bizottság döntésének megfelelően állítja ki a jegyzőkönyvet kézírással, ami nem 

törvénysértő. Az adott esetben a jegyzőkönyvben a többletszavazatok számát megfelelő 

módon tüntették fel, amelyhez a jogszabályi előírásnak megfelelően csatolták azt a külön 

jegyzőkönyvet, amely a többletszavazatok levonását rögzíti. A TVB a fellebbezésben 

előadottakat és a csatolt bizonyítékot nem találta elégségesnek a fellebbező által megjelölt 

jogszabálysértés bizonyítására. 

 

A határozattal szemben a kérelmező jogi képviselője útján, határidőn belül bírósági 

felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Ebben kérte a HVB határozat megváltoztatását, a 

polgármesterválasztás eredményének megsemmisítését és a polgármesterjelöltekre 

vonatkozó szavazás megismételtetését. Hivatkozott a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) 

pontjára, 187., 188. és 192. §-ára. Előadta, hogy a forrói 1-es szavazókör esetében a 

felülvizsgálati kérelemhez mellékelt videófelvétel által is tanúsítottan 30 ember a szemét 

közül keresett 5 szavazatot, mire a szavazatszámláló bizottság elnöke közölte, hogy „de 

megvan”, majd szóvá tették, hogy a földön lévő szavazólapokat is keresték, mire az elnök 

„de meg is találtuk” mondattal válaszolt. Álláspontja szerint a Ve. csak az urnában lévő 

szavazatok megszámlálását írja elő a szavazatszámláló bizottság kötelezettségeként, a 

szavazás helyszínéül szolgáló helyiségben felejtett, illetve összegyűrt szavazatok az 

eredmény megállapításakor nem vehetők figyelembe. Mindkét forrói szavazókör esetében 

sérelmezte, hogy a szavazatok számlálása során külső segítséget vettek igénybe. Ennek 

bizonyítása végett a videófelvételen elhangzó „majd megkérdezzük jegyzőasszonyt” 

mondatra hivatkozott, állítva, hogy a Ve. értelmében a szavazatszámláló bizottság tagjain 

kívül csak a jegyzőkönyvvezető, a média, illetve nemzetközi megfigyelő lehet csupán jelen 

a szavazatok számlálásakor, ám az adott esetben a bizottság külső segítséget vett igénybe a 

jegyző személyében.  

 

Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet alaptalannak találta. 

 

A Ve. 225. §-a kimondja, hogy a fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

Az új tények és bizonyítékok alatt a tényállás alátámasztására szolgáló tényeket és 

bizonyítékokat kell érteni. A Kúria eseti döntései által alakított bírói gyakorlat értelmében 

„a fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben történő új tényekre és 

bizonyítékokra való hivatkozás nem azonos azzal, hogy a kérelmező olyan jogsértésre 

hivatkozzon, amely nem volt a kifogás tartalma alapján a választási bizottság eljárásnak 

tárgya” (Kúria Kvk.II.37.343/2015/3.). „Az új tényeknek, bizonyítékoknak oksági 

kapcsolatban kell lenniük a kifogások, fellebbezések tárgyával, a sérelmezett 

tevékenységgel, a sérelmezett jogszabállyal, amely az ügyben megvalósult. A bírósági 

felülvizsgálatot nem lehet egy teljesen új, addig meg nem jelölt, más ténybeli alapokon álló 

jogsértésre alapítani”. (Kúria Kvk.V.37.197/2014/3.)  

 

Az adott esetben a kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében olyan új tényekre 

hivatkozással kérte a jogsértés megállapítását, amelyekre fellebbezésében nem hivatkozott. 
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Értelemszerűen a felülvizsgálati kérelemben előadottakat a választási bizottság a 

határozata meghozatalakor nem vizsgálhatta, döntése azokkal nem függ össze.  

 

Ezekre tekintettel az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát a Ve. 231. § (5) 

bekezdése alapján helybenhagyta. 

 

Debrecen, 2019. október 22. 

 

Dr. Veszprémy Zoltán s.k. a tanács elnöke, előadó bíró, Cogoiné dr. Boros Ágnes s.k. bíró, 

Dr. Pribula László s.k. bíró 

 

 

 

 

     A kiadmány hiteléül: 

 

      -kiadó- 


