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

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

105/2019. (X. 21.) határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán 

meghozta a következő 

 

 

v é g z é s t: 

 

 

Az ítélőtábla a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 105/2019. 

(X.21.) határozatát megváltoztatja és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 10-es számú egyéni 

választókerületi képviselő választás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Urnában lévő lebélyegzett szavazó lapok száma 2454 

Érvénytelen lebélyegzett szavazó lapok száma 163 

Érvényes szavazólapok száma 2291 

 

Szavazatok száma jelöltenként: 

 

M. J. L. 1087 

kérelmező 1080 

K. L. 124 

 

Megállapítja, hogy a 64., 66., 69. számú szavazókörben az érvénytelen szavazólapokra az 

érvénytelenség oka nincs rávezetve. 

 

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 178/2019. (X.13.) számú 

határozatával a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

Nyíregyháza Megyei Jogú Városban a 10. számú egyéni választókerületben az egyéni 

választókerületi választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben 

foglaltak szerint állapította meg. Ezen jegyzőkönyv szerint a névjegyzékben lévő 7165 

választóból szavazóként megjelent 2454. Az urnában lévő, lebélyegzett szavazó lapok száma 

2454, érvénytelen lebélyegzett szavazó lapok száma 163, érvényes szavazó lapok száma 

2291. A szavazatok száma jelöltenként: M. J. L. 1087 szavazat, kérelmező 1080 szavazat, K. 

L. 124 szavazat. 

 

A határozat ellen kérelmező képviselőjelölt nyújtott be fellebbezést a Választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 221. § (1) bekezdése, valamint 241. § 

(2) bekezdés a) pontja alapján, hivatkozva arra, hogy a szavazatszámláló bizottság eljárása 
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során sérült a Ve. 194. §-a, a szavazatszámláló bizottsági tagok nem írták alá egyenként az 

érvénytelennek minősített szavazólapokat. Kérte az érvényes és érvénytelen szavazólapok 

újraszámlálásának elrendelését a 64., 66. és 69. számú szavazókörben. Csatolta F-né T. A., D. 

F. M-né és K. É. szavazóköri delegált írásbeli nyilatkozatát. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 105/2019. (X.21.) 

határozatával a szavazatok újraszámolását követően az egyéni választókerületi választás 

eredményének megállapításáról szóló fenti határozatot megváltoztatta és Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város 64-es számú egyéni választókerületi képviselő választás eredményét 

akként állapította meg, hogy: 

urnában lévő lebélyegzett szavazó lapok száma 2454, 

érvénytelen lebélyegzett szavazó lapok száma 164, 

érvényes szavazólapok száma 2290. 

Szavazatok száma jelöltenként: 

M. J. L. 1086 

kérelmező 1080. 

K. L. 124. 

Rögzítette, hogy a fellebbezésben foglaltaknak helyt adva elvégezte a Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város 10. számú egyéni választókerületében a képviselő jelöltekre leadott szavazatok 

újraszámolását, és megállapította, hogy a 64. számú szavazókörben az érvényes szavazólapok 

között egy szavazólap tévesen lett érvényesnek minősítve, az érvénytelen, mert nem egymást 

metsző két vonallal lett M. J. L. jelöltre leadva. Ezért a M. J. L-ra leadott szavazatok számát 

eggyel csökkentette, az érvénytelen szavazatok számát eggyel megnövelte, emellett 

ugyanakkor megállapította, hogy a fellebbezés nem alapos. 

 

Kérelmező felülvizsgálati kérelmében kérte a területi választási bizottság határozatának 

megváltoztatását és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 10-es számú egyéni 

választókerületben a 64., 66. és 69. számú szavazókörben a szavazólapok újraszámolásának 

elrendelését. Állította, hogy a határozat sérti a Ve. 194. §-át, mivel a helyi választási bizottság 

nem alkalmazta megfelelően az érvénytelen szavazólapok jelölésére és kezelésére vonatkozó 

garanciális szabályt. Sérültek a Ve. 199. §, 307/N. §, 200. §, továbbá 2. § (1) bekezdés a), c) 

és e) pontjában foglalt alapelvek. Hivatkozott arra, hogy a szavazatok összesítése összetett 

folyamat, melynek első lépése a választókerületben leadott szavazatok összesítése, az 

eredmény megállapításához vezető minden további lépés erre épül. Ezért döntő, garanciális 

jelentősége van a Ve. 194. §-ában foglaltaknak, abban a Ve. hivatkozott alapelvei testesülnek 

meg. Amennyiben a szavazókörökben a megjelölt választási alapelvek sérülnek, úgy az 

végigvonul a teljes választási eljáráson. A szavazóköri adatok a hivatkozott garanciális 

szabály megsértése miatt nem helytállóak, így értelemszerűen a helyi választási bizottság 

által megállapított végeredmény sem lehet az. Ennek ellenére a területi választási bizottság a 

fellebbezés elbírálása során a Ve. 194. § vonatkozásában semmilyen vizsgálatot nem végzett, 

jogkövetkeztetést nem vont le. Különösen indokolt a szavazatok újraszámolásának 

elrendelése arra figyelemmel, hogy az első és második legtöbb szavazatot szerzett jelölt 

között mindössze néhány szavazat különbség van, és a területi választási bizottság is talált 

tévesen érvényesnek minősített szavazólapot. Ennek ellenére a területi választási bizottság a 

szavazatok új elszámolását matematikai műveletként végezte el, nem vizsgálta annak 

kérdését, hogy az érvénytelenként megjelölt szavazólapok milyen okból érvénytelenek. 

 

A felülvizsgálati kérelem részben alapos. 

 



3 

Debreceni Ítélőtábla 

Pk.II.20.492/2019/3. szám 

 

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

követelménye a törvénysértés pontos megjelölése, emellett annak bizonyítékait is olyan 

fokon kell megjelölni, illetve hivatkozni, mely legalább a valószínűsítés szintén alátámasztja 

az eredmény megállapítása során bekövetkezett jogsértéseket. A bizonyítás lehetőségei 

ugyanakkor a jogorvoslatot előterjesztő részéről korlátozottak, hiszen csupán közvetett 

ismerete lehet a szavazatszámlálás eredményéről, a jogorvoslati kérelmet előterjesztő által 

elérhető és beszerezhető dokumentumok közvetlenül nem tartalmazhatják a szavazólapok 

minősítésének konkrét okait és körülményeit, a kérelmező által az egyes szavazatok 

érvényességének minősítése nem ellenőrizhető. Erre tekintettel e hivatkozások 

valószínűsítéséhez a joggyakorlat elegendőnek tekinti a szavazatszámláló bizottsági tagok 

nyilatkozatait. A jelöltek közötti kis szavazatkülönbség, illetőleg a kifogásolt érvénytelen 

szavazatok száma alapján a bírói gyakorlat ugyanakkor szükségesnek és elegendőnek az 

érvénytelen szavazatok teljes körű vizsgálatát és azok jogi minősítésének ellenőrzését tartja 

(Kúria Kvk.II.37.500/2014/6.). Habár a területi választási bizottság a szavazatokat 

újraszámolta és vizsgálta az érvénytelen szavazólapokat is, azonban részletes tényállást nem 

rögzített, ezért az ítélőtábla indokoltnak találta a fent idézett Kúriai döntés alapján a 

felülvizsgálati kérelemben hivatkozott 64., 66. és 69. számú szavazókörben az érvénytelen 

szavazólapok vizsgálatát.  

 

A kérelmező fellebbezésében és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében is azt sérelmezte, 

hogy az érvénytelen szavazólapok esetében a szavazatszámláló bizottságok a megjelölt a 

szavazókörben megsértették a Ve. 194. §-ában foglaltakat. E rendelkezés szerint a 

szavazatszámláló bizottság külön csoportba helyezi és összeszámlálja az érvénytelen 

szavazólapokat. Az érvénytelenség okát a szavazólap hátoldalára rá kell vezetni, és azt a 

szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjai aláírják. A szavazatszámláló bizottság az 

érvénytelen szavazólapokat külön csomagolja. 

Ezen rendelkezések megsértése az érvénytelen szavazólapokat érinti, az a szavazólapokat 

tartalmazó csomagok felnyitásának és az érvénytelen szavazólapok ellenőrzésének útján 

elbírálható. A hivatkozott jogsértés megállapítása, jogorvoslat elbírálása az érvényesnek 

minősített szavazólapok újraszámolását nem igényli, a fent idézettek szerint a joggyakorlat az 

érvénytelen szavazatok teljes körű vizsgálatát és azok jogi minősítésének ellenőrzését kívánja 

meg (Kúria Kvk.II.37.500/2014/6.). 

 

Az ítélőtábla ennek megfelelően elvégezte a 64., 66. és 69. számú szavazókör szavazólapokat 

tartalmazó csomagjainak felnyitását. Megállapította, hogy valamennyi esetben az érvénytelen 

szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság külön csomagolta a Ve. 194. § előírásának 

megfelelően. Megállapította ugyanakkor, hogy az érvénytelen szavazólapokra az 

érvénytelenség okát a szavazatszámláló bizottság egy esetben sem vezette föl, azt a jelenlévő 

tagok nem írták alá, a Ve. 194. § előírásai sérültek. 

 

Ezt követően az ítélőtábla az egyes érintett szavazókörök esetén elvégezte az érvénytelennek 

nyilvánított szavazólapok ellenőrzését.  

Megállapította, hogy a 69. számú szavazókörben ténylegesen 29 szavazólapot minősítettek 

érvénytelennek, valamennyi szavazólap esetén az érvénytelenség oka a Ve. 193. § (1) 

bekezdés c) pontjában foglalt indok, azaz szavazólapok érvényes szavazatot nem 

tartalmaznak, azokat üresen adták le. 

A 66. számú szavazókörben 33 darab szavazólap érvénytelenségét állapították meg, ebből 32 

db szavazólap szintén a Ve. 193. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel érvénytelen, az 

érvényes szavazatot nem tartalmaz, üres. Egy szavazólap pedig a Ve. 193. § (2) bekezdés a) 
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pontjára figyelemmel érvénytelen, mivel azon a kérelmező neve mellett nem két egymást 

keresztező vonal került elhelyezésre, hanem egy V betűt formáló alakzat. 

Az érvénytelen szavazólapok vizsgálata útján az ítélőtábla 64. szavazókör tekintetében 

megállapította, hogy 22 szavazat érvénytelensége állapítható meg, ebből 21 db a Ve. 193. § 

(1) bekezdés c) pontjára figyelemmel érvénytelen, az érvényes szavazatot nem tartalmaz, míg 

egy szavazólapon a törvényben meghatározottnál több szavazatot szerepel, az tehát a Ve. 

193. § (1) bekezdés b) pontja szerint tekinthető érvénytelennek. Megállapította továbbá, hogy 

a területi választási bizottság határozatával a M. J. jelöltre leadott szavazatok közül egyet 

tévesen minősített érvénytelennek, mivel azon van egymást metsző két vonal M. J. neve 

mellett. A szavazólapon emellett - ugyanezen jelölt neve mellett - firkálás is található, 

azonban a következetes bírósági gyakorlat értelmében ez nem érinti a szavazat érvényességét. 

Ha ugyanis a szavazólap az egyéb feltételeknek megfelel, de azon bármilyen megjegyzést 

tettek, firkálást helyeztek el, a Ve. 193. § (3) bekezdés annak érvényességét nem érinti. Ezen 

kisegítő szabály lényege a nyilatkozati elv érvényre juttatása, ha a szavazólapon 

egyértelműen megállapítható, hogy a szavazó melyik jelöltre adta érvényes szavazatát, akkor 

ezt az egyéb megjegyzések, kihúzások, firkálások, grafikák nem rontják le. Erre tekintettel az 

ítélőtábla ezt szavazatot érvényesnek minősítette. 

 

Az ítélőtábla erre tekintettel a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján a TVB határozatát 

megváltoztatta, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 10. számú egyéni választókerületi 

képviselő választásának eredményét a területi választási bizottság határozatát megváltoztatva 

a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg. 

 

Debrecen, 2019. október 28. 

 

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

Krisztián s.k. bíró 

 

 

 

 

    A kiadmány hiteléül: 

 

              -kiadó- 


