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

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

85/2019. (X.18.) TVB számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme 

folytán meghozta a következő  

 

 

v é g z é s t: 

 

 

Az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát helybenhagyja.  

 

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

Újkenéz Helyi Választási Bizottsága a 44/2019. (X.14.) határozatával megállapította, hogy 

a 2019. év október 13. napján megtartott polgármester választáson 200 db szavazattal 

megválasztott polgármester L. Z. független jelölt. A határozat indokolásában rögzítette, 

hogy a szavazóköri jegyzőkönyv adatai alapján ’kérelmező neve’ független jelölt 150 db 

érvényes szavazatot kapott.  

 

’kérelmező neve’ a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító 

döntése, valamint a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése 

ellen fellebbezést nyújtott be arra hivatkozva, hogy a szavazatszámláló bizottság 

szavazóköri eredményt megállapító döntése törvénysértő volt, a szavazóköri eredmények 

összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályokat 

megsértették. 

Állította, hogy a delegált tagok több alkalommal elfogadtak olyan jogszabályba ütköző 

döntést, melyet B. Bné elnök hozott, ezekről jegyzőkönyv készítését is megtagadta B. Bné. 

A választói ívek lezárása, lepecsételése, valamint ezeknek a választási bizottsági tagok és 

delegáltak hitelesítési aláírása után az asztalon a számláló bizottság tagjai kimaradt 

szavazólapokat találtak. B. Bné az egyik lezárt, lepecsételt ívet óvatosan megbontva 

kereste a kimaradt szavazólapok helyét, ekkor észlelte, hogy a megyei szavazatok közé 

országos, az országos közé megyei szavazólapok keveredtek. B. Bné a köteget óvatosan 

megbontotta, abból kiválogatta a nem oda tartozókat, megbontotta a másik hitelesített 

köteget is, hogy a tévedéseket orvosolja. A megbontott kötegeket ezután visszazárta, a 

másik kötegről a bélyegzővel ellátott külső lapot belülre helyezte, majd utasította Mné F. 

B.-t, hogy a hitelesítő nemzeti színű szalagot másolja le, és a másolat szalaggal a 

szavazólapok újraszámolása nélkül újra lezárta köteget. Erről jegyzőkönyv készítését is 

megtagadta. 

L. E. román nemzetiségi megfigyelő hatáskörét túllépve részt vett a polgármesteri 

szavazatok megszámolásában, feljegyzésében, nyilvántartásában. 
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Amikor a polgármesterek szavazó lapjait számolták, B. Bné megszámolta azokat, de nem 

győződött meg arról, hogy kinek a szavazólapját számolja, a számláló bizottság tagjai 

egymás munkáját nem ellenőrizték, nem bizonyosodtak meg arról, hogy nem keveredett 

egyik jelölt szavazata másik jelölt kötegébe. Amikor B. Bné megszámolta ’kérelmező 

neve’ (150 db), L. Z. (121 db), M. G. (12 db), V. Z. (68 db), S. J. (132 db) szavazatait, a 

delegált tagok közül Kné D. L. A. azt mondta, hogy még itt van 79 db és ez mind L. Z.-é, 

melyeket B. Bné megszámolás nélkül L. Z. darabjai közé tett.  

A polgármesteri szavazólapok közül 2 darabon a körben nem két egymást metsző vonal 

volt látható, ezért B. Bné hátratett kezében tartva a szavazólapokat, megkérdezte S. A.-t, 

hogy a jobb vagy bal keze közül melyik legyen az érvényes. 

B. Bné elnöknek a számláló bizottság tagjai többször jelezték, hogy az egyes jelöltek 

szavazataival nincs egyezés, azonban ő önhatalmúlag úgy döntött, hogy a szavazatok 

újralszámolása helyett, a jelöltektől szavazatot vesz el, vagy ad hozzá, hogy a számok 

stimmeljenek.  

A választási bizottság tagjai a választás napján a fülke ellenőrzése során többször találtak 

kitöltött vagy kitöltetlen szavazólapot a szavazófülkében, melyről jegyzőkönyv nem 

készült. Egyes megfigyelők szerint a szavazókat szervezetten több autó szállította a 

szavazóhelyiséghez. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 85/2019. (X.18.) 

határozatával az ’kérelmező neve’ polgármester jelölt által benyújtott fellebbezést 

bizonyítottság hiányában elutasította. Megállapította, hogy habár a kérelmező több állítást, 

feltételezést előadott, azonban egyetlen bizonyítékot sem csatolt ezek alátámasztására, így 

fellebbezése nem alapos. 

 

’kérelmező neve’ felülvizsgálati kérelmében kérte, hogy az ítélőtábla a jogerős végzést 

helyezze hatályon kívül és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási 

Bizottságot utasítsa új eljárásra. Álláspontja szerint a határozat sérti a Választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 46. § d) pontját, mivel a területi 

választási bizottság nem indokolta meg, hogy az általa előadott bizonyítékokat miért nem 

tekinti alaposnak. Megismételte a fellebbezésben már előadottakat és tanúbizonyítást 

indítványozott a meghallgatni kért tanúk nevének és címének bejelentése mellett. 

 

A felülvizsgálati kérelem nem alapos. 

 

A Ve. 46. § d) pontja értelmében a választási bizottság határozata tartalmazza az 

indokolásban a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, a 

felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, a mérlegelési jogkörben hozott 

határozat esetén a mérlegelésben szerepet játszó szempontokat és tényeket, azokat a 

jogszabályhelyeket, amelyek alapján a választási bizottság a határozatot hozta.  

Abban az esetben azonban, ha a jogorvoslat benyújtója bizonyítékot egyáltalán nem csatol, 

bizonyítási indítványt nem tesz, a választási bizottság határozata csupán a kérelmében 

foglaltakat rögzítheti, valamint azt tartalmazhatja, hogy a kérelmező bizonyítékot nem 

csatolt, a Ve. 43. § (4) bekezdés alapján bizonyítást nem igénylő tény nem áll fenn. 

 

A Ve. 43. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok 

alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. Az eljárásban minden olyan 

bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére, így 

bizonyíték lehet különösen: a nyilatkozat, az irat, az írásbeli tanúvallomás és a tárgyi 

bizonyíték [Ve. 43. § (2) bekezdés], a választási bizottság kérésre a kérelmező részére 
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biztosíthatja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét, mely esetben ezt - ha jelen van - az 

ellenérdekű fél számára is lehetővé kell tenni [Ve. 43. § (3) bekezdés]. A választási 

bizottság azonban a tényállás tisztázása érdekében hivatalból bizonyítási eljárást nem 

folytathat le, a jogorvoslati eljárás keretében kizárólag a kérelmező által előtárt 

bizonyítékokat értékelheti (Fővárosi Bíróság 25.Kpk.45.119/2006/3.). 

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. 

A választási eljárás jellege, a jogorvoslati határidő rövidsége nem teszi lehetővé, hogy a 

bizonyítékokat a választási bizottság szerezze be, azokat a kérelmezőnek kell 

előterjesztenie a média-jogorvoslat (Ve. 151. § (3) bekezdés) kivételével. A kérelmező 

tehát maga köteles a bizonyítékokat szolgáltatni – adott esetben írásbeli tanúvallomásokat 

csatolni például –, bizonyítási indítvány előterjesztése nem elegendő. (Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Bíróság I.Kvk.20.780/2006/3.). 

 

A kérelmező fellebbezésében és felülvizsgálati kérelmében is részletes előadást tett az 

általa állított jogsértésekről, azonban puszta előadása bizonyítékként nem tekinthető. 

Fellebbezéséhez pedig bizonyítékot egyáltalán nem csatolt, így nem volt olyan bizonyíték, 

amelyet a Területi Választási Bizottság értékelhetett, mérlegelhetett volna, ekként 

határozata nem is tartalmazhatta a Ve. 46. § da) és db) pontjaiban írtakat.  

 

A kérelmező a bírósághoz benyújtott felülvizsgálati kérelmében is csupán bizonyítási 

indítványt terjesztett elő, bizonyítékot nem csatolt az általa állított jogszabálysértésekről, 

ezért a fentiek szerint nem volt mód a kérelem szerinti döntés meghozatalára. Kizárta a 

kérelem teljesítését továbbá az, hogy habár a fellebbező az állított jogsértést kétséget 

kizáróan bizonyítani éppen a bizonyítás lehetőségeinek korlátozottsága miatt nem 

feltétlenül tudja, azt azonban kellő mértékben valószínűsítenie szükséges, ha pedig a 

választási bizottságok előtti eljárásban a bizonyítás, a kellő valószínűsítés teljes mértékben 

elmarad, akkor ez utóbbi a bírósági felülvizsgálati eljárásban már nem pótolható (Kúria 

KVk.37.501/2014/6. A bírósági felülvizsgálati kérelemben a Ve. 225. § alapján ugyan új 

tények és bizonyítékok is felhozhatóak, új bizonyítékokra azonban csak akkor lehet 

hivatkozni, ha a választási bizottságok előtti eljárásban már nyújtottak be bizonyítékot 

(Kvk.I.37494/2014/2). 

 

A Ve. 231. § (1) bekezdése határozza meg azokat az eseteket, amikor a fellebbezést érdemi 

vizsgálat nélkül kell elutasítani, 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint ilyen körülmény, ha a 

fellebbezés nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat, azaz nem tartalmazza a 

kérelem 223. § (3) bekezdés szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét és 

postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját. Fellebbezést lehet 

benyújtani a 223. § (3) bekezdése szerint, jogszabálysértésre hivatkozással vagy a 

választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.  

Ha a fellebbezést nem kell érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, a Ve. 231. § (5) bekezdés 

alapján a választási bizottság a megtámadott határozatot helybenhagyja, vagy 

megváltoztatja. A területi választási bizottság döntése ezzel ellentétben annyit tartalmaz, 

hogy a kérelmező által benyújtott fellebbezést bizonyítottság hiányában elutasítja.  

 

Az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát a helyi választási bizottság 

határozatát helybenhagyó döntésnek tekintette, és azt a Ve. 231. § (5) bekezdése 

alkalmazásával helybenhagyta.  
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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 - 


