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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Juhász Barnabás ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező neve 

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

84/2019. (X.18.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán 

meghozta a következő 

 

 

v é g z é s t: 

 

Az ítélőtábla a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

A Tiszaeszlári Helyi Választási Bizottság 55/2019. (X.13.) számú határozatával 

megállapította a Tiszaeszlár községben tartott önkormányzati választásoknak a 

polgármester választására vonatkozó eredményét. A felterjesztett iratok az annak alapját 

képező jegyzőkönyvet nem tartalmazzák. 

 

A kérelmező kifogást, valamint a választás eredményét megállapító határozat elleni 

fellebbezést nyújtott be hangsúlyozva, hogy azokat külön kérelemként terjeszti elő és 

azokat külön kéri elbírálni. Fellebbezésében a szavazás során tapasztalt, általa 

törvénysértőnek minősített esetekre hivatkozott. Kifogásolta, hogy a 2. számú 

szavazóhelyiség kialakítása alkalmatlan volt a szavazatszámláló bizottság működéséhez; V. 

L. polgármester-jelölt a választás napján több órán keresztül kampányolt a szavazóhelyiség 

előtt, a szavazóhelyiség folyosóján; egy szavazatszámláló bizottsági tag egy 

választópolgártól elvette a szavazást követően a borítékot, hogy majd ő dobja be a szavazó 

urnába, de a bedobás előtt megnézte, hogy a választópolgár kire szavazott; egy bizottsági 

tag írástudatlan személyekkel egyedüli delegáltként ment be a szavazófülkébe; több 

választópolgár úgy ment el szavazni, hogy a szavazatáért 5000 forintot ígértek a részére, 

amennyiben V. L. polgármester-jelöltre szavaz. 

 

Jogsértésként a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdését és 

181. § (1) bekezdését jelölte meg, és kérte a szavazóköri eredményt megállapító döntés 

törvénysértő voltának, valamint a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási 

eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésének megállapítását. Erre 

tekintettel a polgármester választás során leadott szavazatok újraszámlálását kérte.  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság sérelmezett határozatával 

a helyi választási bizottság határozatát helybenhagyta. Indokolása szerint a fellebbezést 

nem találta alaposnak, a becsatolt bizonyítékokból nem állapítható meg minden kétséget 

kizáróan, hogy a fellebbező által meghatározott cselekmények jogsértőek voltak és azok 

érdemi befolyással voltak a polgármester választás eredményére. 
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A kérelmező felülvizsgálati kérelmében szintén annak megállapítását kérte, hogy a 

szavazatszámláló bizottságok szavazóköri eredményt megállapító döntése, a szavazóköri 

eredmények összesítése és a választási eredmény megállapítása törvénysértő és a 

szavazatok újraszámlálását igényelte. Megismételte a fellebbezésében felsorolt tényeket és 

jogszabálysértésként is ugyanazokra a törvényhelyekre hivatkozott, emellett kifogásolta, 

hogy a területi választási bizottság a Ve. 46. § d) pontjában írtakat is megsértette, mert nem 

fejtette ki, hogy az általa becsatolt bizonyítékokat miért mellőzte, a mérlegelése során 

milyen szempontokat és tényeket vett figyelembe. 

 

A Ve. 241. § (1) bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt 

megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt 

megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye. A választási bizottságnak a 

választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri 

eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára vagy a szavazóköri eredmények 

összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó hivatkozással lehet 

fellebbezést benyújtani. 

 

Ugyanakkor a Ve. 208. §-a és 307/P. § (1) bekezdése alapján az arra jogosultat megilleti a 

kifogásolás joga, egyebek mellett a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése, 

valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatban, ezekről 

azonban a helyi választási bizottság dönt. 

 

A Ve. 223. § (3) bekezdése értelmében bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre 

hivatkozva, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen 

lehet benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a 223. § (3) bekezdésében írtakat.  

 

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében felsorolt esetek egyike sem kapcsolódik sem a 

szavazatszámláló bizottság eredményt megállapító határozatához, sem a választás 

eredményét megállapító, a helyi választási bizottság által hozott határozathoz. A kérelmező 

által észlelt események nem a választás eredményének megállapítása során történtek. A 

jelen eljárásban vizsgálandó körülményekkel kapcsolatban pedig sem tényállítást, sem 

jogszabálysértést nem jelölt meg.  

 

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231. § (1) bekezdés d) 

pontja alkalmazásával érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

 

Debrecen, 2019. október 24. 

 

Dr. Veszprémy Zoltán s.k. a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Gárdosi Judit s.k. bíró, Cogoiné 

dr. Boros Ágnes s.k. bíró 

 

        A kiadmány hiteléül: 
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