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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Kardos Norbert ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező neve 

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

87/2019. (X.18.) számú TVB határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem 

folytán meghozta a következő 

 

v é g z é s t: 

 

 

Az ítélőtábla a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási bizottság 87/2019. 

(X.18.) számú határozatát helybenhagyja. 

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincsen helye. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

Tiszakerecseny Község Helyi Választási Bizottsága 49/2019. (X.13.) számú határozatával 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 

általános választásán a polgármester választásának eredményét a határozata mellékletét 

képező és két eredeti példányban elkészített „szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester 

választásáról” című jegyzőkönyv szerint megállapította. Aszerint a választás eredményes 

volt, a megválasztott polgármester B. Z. 207 szavazatot kapott, míg a kérelmező 201 

szavazatot.  

 

A határozattal szemben a kérelmező fellebbezést nyújtott be, amelyben kérte a sérelmezett 

határozat megváltoztatását, a választás eredményének megsemmisítését és újabb választás 

elrendelését. Hivatkozott a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 241. § (2) 

bekezdés a) és b) pontjára, előadva, hogy álláspontja szerint a támadott határozat az e 

jogszabályhelyekben írtakba ütközik, továbbá sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) 

pontjában írott alapelveket. Utalt arra, hogy kifogást terjesztett elő a helyi választási 

bizottságnál a településen tapasztalt eseményeket sérelmezve, mert azok állítása szerint a 

2013. évi XXXVI. törvényben foglaltakkal ellentétesek, illetve a 2012. évi C. törvényben 

meghatározott bűntetteket is megvalósították. Utalt arra, hogy a támadott határozat szerint 

a polgármesterválasztás nyertese a választást megelőző napokban olyan szórólapokat 

terjesztett a településen, melyek megvalósítják vele szemben a rágalmazás 

bűncselekményét, továbbá valótlan állításokat tartalmaznak, ám ezekre a szórólapok 

terjesztése és a választás közötti rövid időre tekintettel nem volt módja reagálni. Úgy vélte, 

hogy az érvényes szavazatszámok közötti minimális különbség, továbbá a kifogásolt 

cselekmények indokolttá teszik a választás megismétlését. Becsatolta a fellebbezése 

mellékleteként a 2019. október 15-én, illetve 16-án előterjesztett kifogásait, a választás 

nyertesének szórólapját, valamint két digitalizált hanganyagot tartalmazó fájlt a kifogásolt 

cselekmények megtörténtének igazolására. Kérte öt személy tanúkénti meghallgatását, 

illetve annak biztosítását, hogy szóbeli nyilatkozatot tehessen a bizottság előtt.  
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 87/2019. (X.18.) számú 

határozatával a fellebbezést bizonyítottság hiányában elutasította. A határozat 

indokolásában szó szerint rögzítette a fellebbezésben foglaltakat, majd hangsúlyozta, hogy 

a beadványozó több állítást, feltételezést előadott, a fellebbezéséhez csatolt dokumentum 

azonban nem alkalmas azok tartalmának bizonyítására, ezért a fellebbezést elutasította.  

 

A TVB határozatával szemben a kérelmező jogi képviselője útján bírósági felülvizsgálati 

kérelmet terjesztett elő, amelyben indítványozta a határozat megváltoztatását akként, hogy 

az ítélőtábla a polgármesterválasztás eredményét semmisítse meg és ismételtesse meg a 

választást. Azzal érvelt, hogy a TVB határozata sérti a Ve. 43. § (1) bekezdését, mert az 

ügy eldöntéséhez szükséges tényállást nem tisztázta és sérti a Ve. 2. §-ában foglalt 

alapelveket is. Kérelmében szó szerint idézte a TVB határozatot, s kifogásolta, hogy az 

nem vonta értékelési körébe a helyi választási bizottság 52/2019. (X.17.) és 53/2019. 

(X.17.) számú határozatát. Hangsúlyozta továbbá, hogy a két polgármesterjelöltre leadott 

szavazatok száma közötti csekély különbségre és az általa előadott jogsértésekre tekintettel 

csak a választási eredmény megsemmisítése a megfelelő megoldás.  

 

Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet alaptalannak találta. 

 

A Ve. 241. § rendelkezik a választás eredménye elleni jogorvoslatról. A (2) bekezdés 

akként szól, hogy a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése 

ellen 

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének 

törvénysértő voltára vagy 

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására 

vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani 

 

A Ve. 222. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság másodfokú határozata ellen az 

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági 

felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. 

 

A 222. § (4) bekezdése kimondja, hogy a bíróság a felülvizsgálati kérelem alapján a 

sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. 

 

Az ítélőtábla hangsúlyozza, hogy a Ve. a szavazatszámlálás szabályait a 188-198. §-okban 

rögzíti. A 199. § úgy szól, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását 

követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.  

 

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi választási bizottság a szavazóköri 

jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármesterválasztás szavazóköri eredményeit és 

megállapítja a választás eredményét.  

 

A Ve. 200. §-a értelmében a választási bizottság határozattal állapítja meg a választás 

eredményét. 

 

Az ítélőtábla azt állapította meg a rendelkezésére álló iratok alapján, hogy noha a 

fellebbező csak az előzőekben felsorolt jogszabályi rendelkezések megsértésére 

hivatkozással támadhatja a választás eredményét megállapító választási bizottsági 
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határozatot, az adott esetben a kérelmező fellebbezése ilyen jogszabálysértést nem 

tartalmaz, és nem tartalmaz ilyen hivatkozást a felülvizsgálati kérelem sem.  

 

A területi választási bizottság mindezekre figyelemmel helytállóan járt el, amikor a 

kérelmező HVB határozattal szembeni fellebbezését elutasította, mert a fellebbezés 

semmilyen bizonyítékot nem tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy a választási bizottság 

választási eredményt megállapító határozata miért lenne jogszabálysértő.  

 

Erre figyelemmel pedig az ítélőtábla a TVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdése a) 

pontja alapján helybenhagyta. 

 

A teljesség kedvéért az ítélőtábla megjegyzi, hogy a Ve. 307/P. § (1) bekezdés b) pontja 

szerint a helyi választási bizottság dönt minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az 

egyéni listás, az egyéni választókerületi, a kompenzációs listás vagy a 

polgármesterválasztáshoz kapcsolódik. 

 

A kérelmező – ahogyan arra fellebbezésében és bírósági felülvizsgálati kérelmében is 

hivatkozott – nyújtott be kifogást 2019. október 15-én és október 16-án is a választás 

kapcsán, s e kifogásokat a helyi választási bizottság az 52/2019. (X.17.) számú 

határozatával bírálta el.  

 

Ugyanakkor 18 személy is nyújtott be kifogást a választás kapcsán, amelyet a HVB az 

53/2019. (X.17.) számú határozatával bírált el.  

 

Mindkét határozatban a HVB a polgármesterválasztás eljárásának megismétlése mellett 

döntött. 

 

A kifogások tárgyát éppen azok a cselekmények adták, melyekre a kérelmező a HVB 

49/2019. (X.13.) számú határozatával szembeni fellebbezésében hivatkozott. Azokat tehát 

a HVB a megfelelő jogorvoslati kérelem kapcsán indult eljárásban elbírálta, a kifogást 

tevők kérelmének megfelelő határozatot is hozott. Az azon határozatokban elbírált 

cselekmények nem képezhetik a Ve. 241. § alapján előterjeszthető fellebbezéssel indult 

eljárás tárgyát, ezért azokra az ítélőtábla határozatában nem is térhet ki.  

 

A jelen eljárásban a kifogás tárgyát képező előadásokat meghaladóan csak a kis 

szavazatkülönbségre való hivatkozás számít újdonságnak, ám a kis szavazatkülönbség még 

a szavazatok újra számlálását sem eredményezheti, nemhogy a választás megismétlését.  

 

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: 

 

      -kiadó- 


