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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Baka István ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező neve 

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

88/2019. (X.18.) TVB számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme 

folytán meghozta a következő  

 

v é g z é s t: 

 

Az ítélőtábla a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.   

 

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

Vámosatya Helyi Választási Bizottsága a 25/2019. (X.13.) határozatával a helyi 

önkormányzati képviselők 2019. év október 13. napjára kitűzött általános választásán 

Vámosatya településen a települési önkormányzati képviselők választásának eredményét a 

határozat mellékletét képező "Szavazóköri jegyzőkönyv a képviselő-testület tagjainak 

választásáról " című jegyzőkönyv szerint megállapította. Rögzítette, hogy Vámosatya 

településen a 4. sorszámú független jelölt R. F. 136 db, a legtöbb érvényes szavazatot 

kapta, ezzel képviselővé megválasztották; a 12. számú független jelölt M. A. 110 db, a 

második legtöbb érvényes szavazatot kapta, ezzel képviselővé megválasztották; a 10. 

sorszámú független jelölt M-né G. Sz. 88 db, a harmadik legtöbb érvényes szavazatot 

kapta, ezzel képviselővé megválasztották; a 2. számú független jelölt O. M. 67 db, 

negyedik legtöbb érvényes szavazatot kapta, ezzel képviselővé megválasztották. A 

határozat indokolásában rögzítette, hogy a kérelmező független jelölt 66 db érvényes 

szavazatot kapott, a helyi választási iroda vezetőjének határozata értelmében Vámosatya 

településen a megválasztandó települési önkormányzati képviselők száma 4 fő. 

 

’Kérelmező neve’ kérelmező a Vámosatya Helyi Választási Bizottság 25/2019. (X.13.) 

számú határozatával szemben fellebbezést nyújtott be arra hivatkozva, hogy a szavazóköri 

eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó határozat 

adatai és a tényleges választási eredmény egymástól eltérő lehet. O. M. 67 szavazattal 

bejutott képviselőnek, míg ő maga 66 szavazatot kapott, így nem lehet testületi tag. Az egy 

szavazat különbség számolási hibából is adódhat, ezen túl az érvénytelen szavazatok 

újraszámolása és újra értékelése során is adódhat számára figyelembe veendő szavazat. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 88/2019. (X.18.) 

határozatával a kérelmező fellebbezését elutasította, egyúttal Vámosatya Helyi Választási 

Bizottság 25/2019. (X.13.) számú határozatát helybenhagyta. Rögzítette, hogy a Területi 

Választási Bizottság a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban 

Ve.) 43. § (1) bekezdése alapján a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján tisztázza a 

döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A kérelmező fellebbezéséhez bizonyítékot nem 

csatolt, pusztán feltételezte számítási hiba előfordulását, így fellebbezése nem alapos. 
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A kérelmező felülvizsgálati kérelmében állította, hogy a Területi Választási Bizottság 

eljárása sértette a Ve. 43. § (1) bekezdését, mivel a tényállást nem tisztázta. Összesen 8 db 

érvénytelen szavazat volt, a 2. számú jelölt 67 érvényes szavazatot kapott, és ezzel bejutott 

a képviselő-testületbe, míg maga 66 érvényes szavazatot kapott, így nem képviselő-

testületi tag. A szavazatok újraszámlálása esetén adódhat számára figyelembe vehető 

szavazat. Számtalan Kúriai állásfoglalás szerint csak a hatékony jogorvoslat lehetősége 

tekinthető az Alaptörvényben védett jogorvoslathoz való jog teljesülésének. A Területi 

Választási Bizottság döntése ugyanakkor nem biztosítja a hatékony jogorvoslathoz való 

jogot, hiszen csupán egy mondat az indoklása. Utalt arra, hogy bizonyítékkal nem 

rendelkezik, mert az a területi választási bizottság birtokában van, bizonyítási indítványa 

volt, amely a szavazatok újraszámolására irányul. Kérte a szavazatok újraszámlálásának 

elrendelését. 

 

A felülvizsgálati kérelem nem alapos. 

 

Az Alaptörvény XXVIII. Cikk (7) bekezdésben is deklarált jogorvoslathoz való jog nem 

korlátozhatatlan, így az érintetteknek sincs alanyi joga a választás eredményének 

jogorvoslati kérelemre való újraszámolására. Az egyes eljárásokban érvényesülő 

jogorvoslati formák lehetőségét és feltételeit az eljárási törvények rögzítik, így a választási 

eljárás során igénybe vehető jogorvoslatok körét és a jogorvoslat alaki és tartalmi 

követelményeit a Ve. szabályozza. 

 

A választás eredménye ellen fellebbezni a Ve. 241. § (2) bekezdése értelmében a 

szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő 

voltára [a) pont], vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény 

megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére [b) pont] hivatkozással lehet. 

A fellebbezés és felülvizsgálati kérelem kötelező tartalmát képezik a 224. § (3) 

bekezdésében foglaltak, azaz az állított jogszabálysértés megjelölése [223. § (3) 

bekezdése].  A Ve. 241. § (2) bekezdése alapján a választási eredmény elleni jogorvoslat 

kötelező tartalma a törvénysértés pontos megjelölése, emellett szükséges az ezt 

valószínűsítő bizonyítékokat is megjelölni, illetőleg azokra hivatkozni olyan fokban, mely 

legalább a valószínűség szintjén alátámasztja az eredmény megállapítása során 

bekövetkezett jogsértéseket. 

 

Megjegyzi az ítélőtábla, hogy a fellebbezésben a kérelmező kifejezetten jogszabálysértést 

nem állított, kizárólag arra hivatkozott, hogy a szavazatok számában mutatkozó elenyésző 

különbség indokolja az újraszámolás elrendelését, az érvénytelen szavazatok vizsgálatát, 

mert feltételezhető, hogy esetleg volt jogszabálysértés. Feltételezésre ugyanakkor 

jogorvoslat nem alapítható (Kúria KVk.37.501/2014/6), csupán a gyanú felvetése a 

jogsértés megállapítására nem szolgálhat alapul (Kúria Kvk. II.37.513/2018/2.). A 

választás eredménye elleni jogorvoslati eljárásban általánosságban megjelölt és kellően 

nem is valószínűsített jogsértés alapján nincs mód a kérelem szerinti döntés meghozatalára 

(Kúria Kvk.II.37.500/2014/2.). Az érvénytelen szavazatok vizsgálatának megismétlése is 

csupán akkor indokolt, ha a kérelmező jogszabálysértést is megjelölt (Kúria 

KVk.37.327/2014/5.).  

Nem vitathatóan a szavazás eredménye elleni jogorvoslat sajátossága, hogy a bizonyítás 

lehetőségei a jogorvoslatot előterjesztő részéről korlátozottak, hiszen csupán közvetett 

ismerete lehet a szavazatszámlálás eredményéről. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 

érintettek bármiféle valószínűsítés hiányában, pusztán a szavazatkülönbség csekély voltára 

alapítva eredménnyel kérhetnék a szavazatok újraszámlálását (Kúria 
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Kvk.II.37.500/2014/6., illetőleg a jelen választási törvény alapján is irányadónak tekintett 

KGD. 2002.2012.). 

 

A kérelmező felülvizsgálati kérelme azonban sem a jogszabálysértés megjelölését, sem 

annak bizonytékait nem tartalmazza, az a Ve. 231. § (1) bekezdése alapján érdemi vizsgálat 

nélkül elutasítandó. 

 

Debrecen, 2019. október 25. 

 

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

Boros Ágnes s.k. bíró 

 

 

 

 

     A kiadmány hiteléül: 

 

      -kiadó- 


