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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Székely Edit Hajnalka ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező 

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

106/2019. (X.21.) 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. 

 

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

Méhtelek Helyi Választási Bizottsága 36/2019. (X.13.) számú határozatával a 2019. évi 

általános és nemzetiségi önkormányzati választáson a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Méhtelek településen a polgármester választás eredményét a határozat mellékletét képező 

"Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásról" című jegyzőkönyv szerint állapította 

meg. Ennek értelmében a névjegyzékben lévő 572 választópolgárból szavazóként 432 jelent 

meg, amely megegyezik az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok számával. Érvénytelen 

lebélyegzett szavazólapok száma 4, míg az érvényes szavazólapok száma 428, a szavazatok 

száma jelöltenként: F. S. 215 szavazat, kérelmező 213 szavazat. 

 

Kérelmező fellebbezést nyújtott be ezen határozat ellen, mert álláspontja szerint az sértette a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 2. § (1) bekezdés a), 

b) és e) pontjában megfogalmazott alapelveket, továbbá a 241. § (2) a) és b) pontját. Állította, 

hogy a választás tisztaságának megóvása, az önkéntes részvétel, továbbá a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve is sérült. Állítása szerint:  

- A közügyektől eltiltás hatálya alatt álló F. R. szavazott. 

- B. J. mozgóurnás szavazást bonyolító szavazatszámláló bizottsági tag állította, hogy 

"kétszínűek az emberek, mivel kérelmező-t akarták behúzni, de én segítettem behúzni a jó 

jelöltet ". 

- H. R. elmondása szerint L. B. helyi lakos megfenyegette a lányát, hogy ha nem F. S.-ra 

szavaz, a fejét az asztalba veri. 

- O. Kné írásbeli nyilatkozata szerint mozgóurnás szavazással szavazott, a két bizottsági tag 

polgármesterre jelölő lapot neki nem adott, és nem tájékoztatták a polgármester-jelöltek 

személyéről. 

- B. Áné, a helyi szavazóbizottság elnökének nyilatkozata szerint több személyt F. Z. és B. A. 

vitt szavazni, őket a szavazófülkébe kísérte, habár ezen szavazók fogyatékosok, 

mozgáskorlátozottak, írástudatlanok, látássérültek nem voltak. E két személy nem volt tagja a 

helyi választási bizottságnak. 

- A helyi választási bizottság elnökhelyettesének írásbeli nyilatkozata szerint F. Z., valamint 

F. S. is több alkalommal megjelentek, több személlyel együtt a szavazóhelyiségben. Több 

választópolgár B. Ané segítségét kérte a szavazásnál, más bizottsági tag segítségét nem 

fogadták el. 
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- Gyné Cs. A. bizottsági tag nyilatkozata szerint a szavazóhelyiségben több alkalommal 

csoportosan jelentek meg szavazni F. Z. felvezetésével, aki bement velük a fülkébe, arra 

hivatkozva, hogy családtagok. 

 

Mindezekre tekintettel kérte elsődlegesen a szavazatok újraszámlálásának elrendelését, 

másodlagosan a választás eredményének megsemmisítését és újabb választás elrendelését. 

Kérte a fellebbezésben megjelölt személyek tanúkénti kihallgatását, F. R. választójogának 

ellenőrzését. Csatolta O. G. és O. Gné, L. Bné, T. Jné, T. S. M. és H. Fné írásbeli 

nyilatkozatát és a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságon tett feljelentést.  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 106/2019. (X.21.) 

határozatával a benyújtott fellebbezésnek helyt adott, a szavazatok újraszámolását követően 

Méhtelek Község Helyi Választási Bizottságának 2019. évi helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek választásán a 001. számú szavazókör eredményének megállapításáról szóló 

36/2019. (X.13.) határozatát megváltoztatta és a 001 számú szavazókör polgármester 

választás eredményét akként állapította meg, hogy: 

 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma 432, érvénytelen szavazólapok száma 3, 

érvényes szavazólapok száma 429, F. S. 215 szavazat, kérelmező 214 szavazat. 

Megállapította, hogy az érvénytelen szavazólapokra nincs rávezetve az érvénytelenség oka, 

egy darab érvénytelen szavazólapot érvényessé nyilvánított a HVB kérelmező részére.  

Rögzítette, hogy a fellebbezésben foglaltaknak helyt adott és elvégezte a szavazókörben a 

szavazatok újraszámolását, melynek eredményeképpen megállapította, hogy az érvénytelen 

szavazólapok között egy szavazólap tévesen lett érvénytelennek minősítve, az érvényes és 

kérelmező jelöltre lett leadva. A Ve. 196. és 199. § alapján a szavazatszámláló bizottság a 

szavazatokat 4 alkalommal számolta meg, a Ve. 241. § (2) bekezdésében meghatározott 

szabályok nem sérültek. 

 

A kérelmező felülvizsgálat iránti kérelmében kérte a területi választási bizottság 

határozatának megváltoztatását, a polgármester választás eredményének megsemmisítését és 

új választás elrendelését. Megsértett jogszabályként a Ve. 43. § (1) bekezdést, a 46. §-t, a 2. § 

(1) bekezdés a), b), e) pontjában megfogalmazott alapelveket, és a Ve. 241. § (2) a) és b) 

pontját jelölte meg. A fellebbezésével egyezően felsorolta a szavazással kapcsolatban állított 

jogsértéseket, fenntartva, hogy a választások az alapelvek jelentős megsértése mellett 

zajlottak. Ezen jogsérelmek nem orvosolhatóak, mivel nem lehet tudni, hogy mennyi 

szavazatot érintően fordulhattak elő, ezek egyértelműen eredményezhetik a polgármester- 

jelöltek közötti egy szavazat különbséget. F. Z. magatartásával jogsértő módon befolyásolta a 

szavazást. Habár a TVB a szavazatok újraszámolására rendelte el, a felsorolt jogsértések 

tekintetében nem hozott határozatot, azokat nem vizsgálta, és azok mellőzését sem indokolta. 

Hivatkozott a Kúria Kvk.II.37.500/2014/6. eseti döntésében foglaltakra. Továbbra is kérte a 

bejelentett tanúk kihallgatását. 

 

A felülvizsgálat iránti kérelem nem alapos. 

 

A Ve. több jogorvoslatot is nevesít, azonban azok egymással nem összemoshatóak. Meg kell 

különböztetni a Ve. 208. § szerinti kifogást a választás eredménye elleni, a Ve. 241. §-ában 

szabályozott jogorvoslattól, e két jogorvoslati forma esetében a jogorvoslati határidő, a 

jogorvoslat indoka és az elbírálási fórumrendszer is eltér egymástól (Kúria 

Kvk.I.37.494/2014/2.). Habár a szavazatszámláló bizottság jogsértő eljárása kihathat a 
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választás eredményére, az mégsem a Ve. 241. §-a szerinti fellebbezéssel, hanem kifogás 

benyújtásával orvosolható. A választási eredmény megváltoztatására olyan tényállás nem 

szolgálhat, amely közvetlenül nem befolyásolta a szavazatszámláló bizottság szavazóköri 

tevékenységét, a feladat ellátását. Ilyen jogszabálysértő tevékenység esetén a sérelmet 

szenvedett fél nem az eredményt megállapító határozat elleni fellebbezéssel kérhet 

jogorvoslatot, hanem a kifogás előterjesztésével (FIT 11.Pk.50.003/2015/2, FIT 

11.Pk.50.0527/2014/2.). A Ve. 2. §-ában megfogalmazott választási alapelvek megsértése 

esetében sem fellebbezés, hanem kifogás előterjesztésének van helye. A választás eredménye 

elleni fellebbezés a Ve. 241. § (2) bekezdésében meghatározott hivatkozással terjeszthető 

csupán elő, annak alapjául kizárólag a Ve. 188-198. §-ában meghatározott rendelkezések 

megsértése szolgálhat.  

 

A kérelmező fellebbezésének abban a körben, amely a Ve. 241. § szerinti fellebbezés tárgya 

lehet, a területi választási bizottság helyt adott, az adatok újraszámolását követően a helyi 

választási bizottság szavazókör eredményének megállapításáról szóló határozatát 

megváltoztatta. A Ve. 241. § alapján benyújtott fellebbezés azonban nem szolgál a 

fellebbezésben és a felülvizsgálati kérelemben a kérelmező által állított jogsértések 

orvoslására, ezért helyesen járt el a területi választási bizottság, amikor azokat érdemben nem 

vizsgálta. Ezen jogsértések orvoslását ugyanis a kérelmező a helyi választási bizottsághoz a 

Ve. 208-209. § szerinti módon benyújtott kifogás útján kérhette volna. Habár ezen indokokat 

a területi választási bizottság határozata ténylegesen nem tartalmazza, az ítélőtábla jelen 

határozatával ezt pótolta. A kérelmező felülvizsgálati kérelmében a Ve. 188-199. § 

rendelkezéseinek megsértésére nem hivatkozott, az általa hivatkozottak pedig a fent 

kifejtettek szerint nem vezethetnek a területi választási bizottság határozatának 

megváltoztatására. A kérelmező által felülvizsgálati kérelemben írt döntés meghozatalára az 

ott írt indokok alapján, az általa határidőben és szabályszerűen benyújtott, alapos kifogás 

elbírálása útján kerülhetne sor. 

 

Mindezek alapján az ítélőtábla a TVB határozatát az indokolás fenti kiegészítése mellett a 

Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta. 

 

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 - 


