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A Debreceni Ítélőtábla a Steiner és Kuthán Ügyvédi Iroda (cím, eljáró ügyvéd: Dr. Kuthán 

Viktória) által képviselt Magyar Szocialista Párt (cím) kérelmező által a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 103/2019. (X.21.) 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 103/2019. 

(X.21.) TVB határozatát helybenhagyja. 

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincsen helye. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 2019. évi helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Nyíregyháza Megyei Jogú 

Városban a 06. számú egyéni választókerületben az egyéni választókerületi választás 

eredményét a 174/2019. (X.13.) számú határozatával a határozat mellékletét képező 

jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapította meg. A jegyzőkönyv szerint a 

választókerületben 2487 szavazólapot adtak le a választópolgárok, abból 95 volt 

érvénytelen, míg 2392 érvényes. Ebből 1195 szavazatot Gy. M., 1197 szavazatot Á. I. 

kapott. A HVB megállapította, hogy a választás eredményes volt, a megválasztott 

képviselő Á. I. 

 

A határozattal szemben a Magyar Szocialista Párt jelölőszervezetként fellebbezést nyújtott 

be a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 221. § (1) bekezdése 

alapján a 241. § (1) bekezdésére és (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel. Álláspontja 

szerint a HVB határozata a Ve. 186. § (1) és (2) bekezdésében, illetve 193. § (1)-(3) 

bekezdésében írtak megsértésével született, mert olyan szavazatokat is érvénytelennek 

minősítettek, melyek a felhívott jogszabályok értelmében nem azok. Becsatolta a 06-os 

egyéni választókerülethez tartozó 038-as szavazókör két, szavazatszámlálásban résztvevő 

tagjának írásbeli nyilatkozatát az állított törvénysértések elkövetéséről. A Kúria 

határozataira utalással kérte, hogy a területi választási bizottság újraszámolás útján 

állapítsa meg valamennyi szavazólap érvénytelenségét, érvényességét, s bírálja felül az 

azokat megállapító helyi választási bizottsági döntéseket.  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 103/2019. (X.21.) 

határozatával a fellebbezésnek helyt adott, a szavazatok újraszámolását követően a HVB 

174/2019. (X.13.) számú határozatát megváltoztatta, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

06. számú egyéni választókerületi képviselőválasztás eredményét akként állapította meg, 
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hogy a szavazólapok száma 2487, abból érvénytelen 92, érvényes 2395. Ezek közül 1196 

szavazatot kapott Gy. M. és 1199 szavazatot Á .I. A határozat indokolásában rögzítette, 

hogy a 06-os számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltekre leadott szavazatokat 

újraszámolta a TVB, ennek eredményeként megállapította, hogy a 38-as számú 

szavazókörben az érvénytelennek nyilvánított szavazólapok között 2 tévesen lett 

érvénytelennek minősítve, azok érvényesek, s mindkét szavazat Á. I-ra lett leadva. A 36. 

számú szavazókörben az érvénytelen szavazólapok között 1 szavazólap tévesen lett 

érvénytelennek minősítve, az érvényes szavazat Gy. M-ra lett leadva. Megállapította, hogy 

a választókerület egyes szavazóköreiben a szavazatszámláló bizottságok az érvénytelennek 

minősített szavazólapok hátoldalára nem vezették rá az érvénytelenség okát és azt a 

szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjai nem írták alá, azonban ez a jogszabálysértés a 

választás eredményét érdemben nem befolyásolta.  

 

A TVB határozatával szemben a kérelmező felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, 

amelyben kérte a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 06-os számú egyéni választókerületben 

leadott valamennyi szavazólap érvénytelenségét, illetve érvényességét megállapító 

határozat megvizsgálását, a szavazólapok érvényességéről vagy érvénytelenségéről való 

döntést és az alapján a TVB határozat megváltoztatását. Utalt arra, hogy a HVB választási 

eredményt megállapító határozata a TVB által megejtett újraszámolás eredményeként 

pontatlannak bizonyult, ám álláspontja szerint a TVB által foganatosított újraszámolást 

követően sem sikerült az eredmény helyességét minden kétséget kizáróan bizonyítani. 

Ismételten utalt a 38-as szavazókör számláló bizottsági tagjainak írásbeli nyilatkozatára, 

valamint a Kúria Kvk.II.37.500/2014/6. számú határozatára – azt meghaladóan a Kúria 

Kvk.III.37.327/2014/5. számú végzésére, illetve a Pécsi Ítélőtábla Pk.III.20.015/2014/3. 

számú határozatára.  

 

Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet alaptalannak találta. 

 

A Ve. 241. § (2) bekezdése úgy 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. 241. § (2) bekezdése értelmében tehát a választási eredmény elleni jogorvoslat 

alapvető követelménye a törvénysértés pontos megjelölése. 

 

A kérelmező felülvizsgálati kérelme e követelménynek megfelelt, mert a Ve. 194. §-ára 

hivatkozással terjesztette elő felülvizsgálati kérelmét és azt megelőzően a fellebbezését is. 

A TVB határozatában megállapította e törvénysértés megtörténtét és e megállapítással az 

ítélőtábla is egyetért. Az ítélőtábla álláspontja szerint e törvénysértés kiküszöbölhető 

azáltal, hogy a jogorvoslati kérelmet elbíráló választási szerv a szavazólapokat 

újraszámlálja és az érvénytelenné minősítés okát megállapítja. 

 

A választási eredmény elleni jogorvoslat annyiban is speciális az egyéb választási 

jogorvoslathoz képest, hogy a törvénysértés pontos megjelölése mellett annak bizonyítékait 

is olyan fokon kell megjelölni, illetve hivatkozni, amely legalább a valószínűsítés szintjén 

alátámasztja az eredmény megállapítása során bekövetkezett jogsértéseket. Az eredmény 

elleni jogorvoslat sajátossága továbbá az is, hogy a bizonyítás lehetősége a jogorvoslatot 
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előterjesztő részéről korlátozottak, mivel csupán közvetett ismerete lehet a szavazat-

számlálás eredményéről. A bizonyítási kötelezettséget így a fellebbező (felülvizsgálati 

kérelmet előterjesztő) eljárásjogi lehetősége által meghatározott módon lehet meg-

követelni (Kúria Kvk.II.37.500/2014/6. szám). 

 

Ezen iránymutatásnak megfelelően az ítélőtábla is elegendőnek ítélte a kérelmező által 

becsatolt szavazatszámláló bizottsági tagok nyilatkozatait, mindamellett az érvénytelenné 

nyilvánított szavazatok megtekintése alapján maga is meggyőződött arról, hogy a Ve. 194. 

§-ában írt követelmények nem teljesültek a 32., 33., 37. és 38. szavazókörben. 

 

Hangsúlyozza az ítélőtábla, hogy önmagában a kis szavazatkülönbség nem indokolja a 

szavazatok újraszámolását. Adott esetben azonban a jelöltek közötti csekély 

szavazatkülönbség, illetőleg a kifogásolt érvénytelen szavazatok száma alapján szükséges 

az érvénytelen szavazatok teljeskörű vizsgálata és azok jogi minősítésének ellenőrzése. 

 

Az ítélőtábla a kérelmező által megjelölt szavazókörökben érvénytelenné nyilvánított 

szavazólapok újraszámlálása alapján az alábbiakat állapította meg: 

 

A 32. számú szavazókörben 20 darab érvénytelen szavazat volt, amelyből 3 a Ve. 193. § (1) 

bekezdés b) pontja, 17 darab a 193. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.  

 

A 33. számú szavazókörben 13 érvénytelen szavazólap volt, amelyek mindegyike a Ve. 

193. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősülnek érvénytelennek. 

 

A 34. számú szavazókörben 9 érvénytelen szavazat volt, valamennyi a 193. § (1) bekezdés 

c) pontja alapján minősült érvénytelennek. 

 

A 35. számú szavazókörben 16. érvénytelen szavazat volt, abból 3 darab a 193. § (1) 

bekezdés b) pontja, 13 darab pedig a 193. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősült 

érvénytelennek. 

 

A 36. számú szavazókörben 11 érvénytelen szavazat volt, abból 2 darab a 193. § (1) 

bekezdés d) pontja alapján, 9 darab a 193. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősült 

érvénytelennek. 

 

A 37. számú szavazókörben 11 érvénytelen szavazat közül 1 a 193. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján, 10 darab pedig a 193. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősült 

érvénytelennek. 

 

A 38. számú szavazókörben 12 szavazat volt érvénytelen, amelyből 3 darab a 193. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján, 9 darab a 193. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősült 

érvénytelennek. 

 

Az ítélőtábla megállapította azt is, hogy a TVB által a HVB szerint érvénytelennek 

minősített 3 szavazat érvényessé nyilvánítása szabályszerűen történt, e 3 szavazólap a Ve. 

értelmében érvényes szavazatnak minősül.  

 

Mindezekre tekintettel az ítélőtábla azt állapította meg, hogy a TVB bírósági felülvizsgálati 

kérelemmel támadott határozata törvényes és megalapozott, ezért azt a Ve. 231. § (5) 

bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta. 
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Debrecen, 2019. október 28. 

 

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

Árok Krisztián s.k. bíró 

 

 

 

 

     A kiadmány hiteléül: 

 

      -kiadó- 


