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A Debreceni Ítélőtábla Dr. Petrik Ferenc ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező neve (cím) 

kérelmezőnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 108/2019. 

(X.22.) TVB 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 108/2019. 

(X.22.) TVB 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 választásának a polgármesterválasztás eredményét a határozata mellékletét 

képező és két eredeti példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester 

választásáról” című jegyzőkönyv szerint megállapította. A jegyzőkönyv értelmében a 

választás eredményes volt, a megválasztott polgármester B. Z. 207 szavazatot kapott, míg a 

kérelmező 201 szavazatot. 

 

Kérelmező 2019. október 15-én és 16-án kifogást nyújtott be a helyi választási 

bizottsághoz, amelyekben a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 2. 

§ (1) bekezdés a), b), c), e) pontjában írt választási alapelvek, valamint a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 350. § (1) bekezdés e) és f) pontjában írt 

rendelkezések megsértésére hivatkozott. Előadta, hogy „szemtanúk szerint több 

tiszakerecsenyi személy (közöttük H. B., id. L. Cs., S. B., V. R., B. Z., Sz. Z-né) kérdést 

intéztek választópolgárokhoz arra vonatkozóan, hogy kire fognak szavazni. 

Szemtanúk szerint több tiszakerecsenyi személy (közöttük H. B., S. B., V. R., B. Z., Sz. Z-

né) arra kértek választópolgárokat, hogy az általuk megjelölt jelöltekre – közöttük B. Z-ra 

– szavazzanak.  

Hangfelvételek szerint B. Z., szemtanúk szerint id. L. Cs., H. B. anyagi juttatással akarta 

befolyásolni a választópolgárokat.  

Szemtanúk szerint több tiszakerecsenyi személy (közöttük H. B., id. L. Cs., S. B.) a 

választás napján arra kértek választópolgárokat, hogy az általuk megjelölt jelöltekre – 

közöttük B. Z-ra – szavazzanak, és kérésükhöz anyagi juttatás is társult. 

Szemtanúk szerint H. B. tiszakerecsenyi lakos a választás napján G-ék boltja közelében 

egy rendőrségi ellenőrzés után olyan hangosan és trágár szavakkal szidalmazott 

távollétemben, hogy az több jelenlévőt megbotránkoztatott. Lejáratásommal 

befolyásolhatta az arra járó választópolgárok pillanatnyi lelkiállapotát és ebből fakadóan 

döntésüket. 

B. Z. második szórólapján, amely több lakosunkhoz az elmúlt hétvégén jutott el, azt többen 

csak közvetlenül a választás előtt, a választás napján olvasták, jellemző az is, hogy a 

választópolgárok többször, több napon át elemezgetik a jelöltek által leírtakat, így ezen 

cselekményről egyértelműen kimondható, hogy a szavazás pillanatáig befolyásolhatta, 
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megváltoztathatta döntésük meghozatalát. Mivel ezen szórólapon B. Z. polgármesterjelölt 

egyértelműen olyan, az elmúlt választási ciklusban, polgármesteri tisztsége alatt általam 

elkövetett súlyos jogszabálysértéssel rágalmaz (vádol hamisan), amely cáfolhatatlanul 

alkalmas volt arra, hogy sok lakosunk számára szavazási döntésének megváltoztatását 

eredményezze, így ezen cselekmény is odavezetett, hogy nem érvényesült a 2013. évi 

XXXVI. törvény a választási eljárásról 2. § (1) bekezdés a) és c) pontja. …. B. Z. ezen 

rágalmazást olyan formában tette meg, amellyel megtévesztette a választópolgárokat, az ő 

szándékos megtévesztésükkel befolyásolni szándékozott döntésüket, így kimeríti a 2012. 

évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 350. § (1) bekezdés e) pontjában megjelölt 

bűntettet. Mivel ezen második szórólap kiosztása és a választás napja közötti rövid idő nem 

tette lehetővé számomra, hogy az abban foglalt rágalmakat bizonyítékokkal alátámasztva 

még a választás napja előtt hitelt érdemlően cáfolhassam a választópolgárok előtt, így 

részemre hátrányosan csorbult az esélyegyenlőség közöttem, B. Z. és K. L. jelöltek között.  

 

Tiszakerecseny Község Helyi Választási Bizottsága 52/2019. (X.17.) számú határozatával 

a kifogásnak részben helyt adott, megállapította a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), c) és e) 

pontjában foglalt alapelvek, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 

alapelvének megsértését. Elutasította a kifogás Büntető Törvénykönyvre utaló részét, 

kimondva, hogy ezen jogsértés tekintetében a választási bizottság nem rendelkezik 

hatáskörrel. A szóban forgó bizonyítékokat helytállónak találta, továbbá a Ve. alapelveinek 

megsértését olyan mértékűnek találta, hogy a polgármesterválasztás eljárásnak 

megismétlése mellett döntött.  

 

A HVB határozatával szemben B. Z. fellebbezést terjesztett elő, amelyben kérte a HVB 

határozat megváltoztatását, és kérelmező polgármesterjelölt kifogásának elutasítását. Utalt 

a Ve. 43. § (1) bekezdésére, mely szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló 

bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. Álláspontja szerint 

azonban a kifogásban előadottakat a HVB tényként fogadta el, s határozatában nem tért ki 

arra, hogy milyen bizonyítékok alapján fogadta el a kifogást tevő állításait, s hangsúlyozta, 

hogy azokat semmilyen bizonyíték nem támasztja alá. Felhívta a Ve. 212. § (2) bekezdés b) 

pontját, mely szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a sérelmezett jogszabálysértés 

bizonyítékait is. Mivel a kifogás semmilyen bizonyítékot nem tartalmaz, kérte a HVB 

határozat megváltoztatását és a kifogás elutasítását. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 108/2019. (X.22.) számú 

határozatával B. Z. polgármesterjelölt által benyújtott fellebbezésnek helyt adott, és a HVB 

52/2019. (X.17.) számú határozatát megváltoztatta, kérelmező polgármesterjelölt 

kifogásait elutasította. A határozata indokolásában kifejtette, hogy a rendelkezésre álló 

dokumentumok alapján megállapította, hogy a fellebbezéssel támadott határozat alapjául 

szolgáló kifogásokhoz bizonyítékok nem lettek csatolva, s a HVB határozat indokolása 

nem tartalmazza, hogy a bizottság milyen tényállást állapított meg, s annak alapjául milyen 

bizonyítékokat fogadott el. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy helyesen járt el a HVB, 

amikor a kifogás azon részét, mely a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

350. § (1) bekezdés e) és f) pontjainak megsértése megállapítására irányult, hatáskör 

hiánya miatt elutasította.  

 

A TVB határozatával szemben kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, 

amelyben kérte a TVB határozat megváltoztatását, a polgármesterválasztás eredményének 

megsemmisítését és új választás elrendelését. Álláspontja szerint a másodfokú határozat 

sérti a Ve. 43. § (1) bekezdés rendelkezéseit, mert a döntéshozatalhoz szükséges tényállást 
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nem tisztázta; a Ve. 231. § rendelkezéseit, mivel az elsőfokon hozott választási bizottsági 

határozatot minden ténybeli és jogi megalapozottság nélkül változtatta meg; a Ve. 2. § (1) 

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

bekezdés a) és b) pontjába is ütközik. Hivatkozott a HVB-hez benyújtott kifogásában 

előadottakra, azt meghaladóan becsatolta M-né B. H. írásbeli nyilatkozatát az általa 2019. 

október 13-án megélt eseményekről, s előadta, hogy az ehhez hasonló tartalmú 

nyilatkozatokat és hangfelvételek is tud csatolni, melyek mind a választási eredmény 

meghamisításának bizonyítékául szolgálhatnak. Hivatkozott továbbá Tiszakerecseny Helyi 

Választási Bizottság 53/2019. (X.17.) számú határozatára is, amely azonos tényállás 

mellett hozott az 52/2019. (X.17.) határozattal azonos tartalmú határozatot. Becsatolta a 

HVB ezen határozatát, mellyel a bizottság 18 magánszemély által benyújtott kifogásnak 

részben helyt adva a polgármesterválasztás eljárásnak megismétléséről döntött.  

 

Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet alaptalannak találta. 

 

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 Ve. 241. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottságnak a választás eredményét 

megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító 

döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a 

választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet 

fellebbezést benyújtani. 

 

Hangsúlyozza az ítélőtábla, hogy a két jogorvoslati forma – a kifogás, illetve a fellebbezés 

– egymástól eltérő, azoknak alapjait más tények adhatják, más az elbírálásra jogosult 

szervek hierarchiája és az igénybe vehető jogorvoslatok is.  

 

Az adott esetben az ítélőtáblának a kérelmező által a HVB-hez benyújtott, kifogással indult 

eljárásban kellett határozatot hoznia.  

 

A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja előírja, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell a 

jogszabálysértés bizonyítékait. 

 

A HVB úgy ítélte meg, hogy a kifogást előterjesztő személy által előadottak elégséges 

bizonyítékul is szolgálnak a választási alapelvek megsértésére, és ezért a kifogásnak helyt 

adott. 

 

A fellebbezés folytán eljáró TVB azonban határozatában azt fejtette ki, hogy a HVB 

minden bizonyíték nélkül valónak fogadta el a kifogást tevő által előadottakat, a kifogást 

tevő ugyanis semmilyen bizonyítékot nem szolgáltatott. A határozatában rögzítette az 

eljárás során addig történteket, tehát tényállástisztázási kötelezettségének eleget tett, és a 

HVB határozatát megalapozottan változtatta meg – figyelemmel arra, hogy a kifogást tevő 

semmilyen bizonyítékot nem csatolt állításai alátámasztására – és a döntését meg is 

indokolta.  

 

A TVB határozatával szemben előterjesztett felülvizsgálati kérelemhez a kérelmező csupán 

egy írásbeli nyilatkozatot csatolt és utalt a kifogásában előadottakra.  
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A bizonyítás során a bíróság feladata az, hogy a bizonyítandó tények fennállása vagy fenn 

nem állása tekintetében meggyőződést szerezzen. A Ve. előírásai szerint a vélelmezett 

jogszabálysértés bizonyítékait a jogorvoslattal élőnek kell szolgáltatnia, azokat nem 

elegendő megjelölni. A Ve. – tekintettel a választási eljárás és a jogorvoslati határidők 

rövid jellegére – nem teszi lehetővé, hogy a bizonyítékokat a választási bizottság vagy a 

bíróság szerezze be, azokat a kérelmezőnek kell előterjesztenie. Ez alól egyetlen kivétel a 

média-jogorvoslat (Ve. 151. § (3) bekezdés), melynek során a kifogásban a kérelmező által 

megjelölt, a törvénysértő bizonyítékául szolgáló műsorszámot vagy médiatartalmat a 

választási bizottság hivatalból szerzi be, amennyiben arra a tényállás tisztázásához 

szükséges van. A tényállás megállapításához minden olyan bizonyíték felhasználható, 

amely alkalmas a tényállás tisztázásnak megkönnyítésére. A bizonyítékok köre nincs 

meghatározva taxatív jelleggel: erre vonatkozóan a Ve. példálózó felsorolást tartalmaz. 

Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az írásbeli tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. 

Bizonyítéknak a releváns tények tekintetében szolgáltatott, illetve ezek megállapítása 

érdekében felhasználható adat, irat, okirat, nyilatkozat, tanúnyilatkozat stb. minősül. A Ve. 

43. § (4) bekezdése szerint a választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan 

ismert tényeket nem kell bizonyítani. A hivatalosan ismert tények fogalma azonban nem 

fedi a hivatalosan megismerhető tények fogalmát. A más választási szervtől beszerezhető 

bizonyíték nem minősül a választási bizottságok által hivatalosan ismert ténynek, a 

bizonyíték beszerzésére pedig a választási bizottság nem kötelezhető. Adott esetben 

ugyanezek irányadók a bírósági felülvizsgálati kérelmet elbíráló ítélőtáblára is. 

 

Mindezek szem előtt tartásával az ítélőtábla azt állapította meg, hogy a bírósági 

felülvizsgálati kérelemhez csatolt tanúnyilatkozat semmilyen bizonyítékot nem tartalmaz 

arra vonatkozóan, hogy bárki is megsértette a választási eljárás alapelveit, szabályait, 

mindössze a nyilatkozatot tevő vélelmeit foglalja magában. A kérelmező által a HVB-hez 

benyújtott kifogásban előadottak ugyancsak vélekedések, mindenféle bizonyíték nélkül. 

 

A TVB erre tekintettel helytállóan állapította meg, hogy a HVB határozata nem 

megalapozott, mert a kifogást tevő állításait semmivel sem bizonyította, ezért jogszerűen 

rendelkezett annak megváltoztatásáról és a kifogás elutasításáról.  

 

Mivel a TVB jelen ügyben támadott határozata törvényes és megalapozott, azt az ítélőtábla 

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

 

Debrecen, 2019. október 29.  

 

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- 


