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A Debreceni Ítélőtábla dr. Kovács Katalin ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező (cím) 

kérelmezőnek – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 2/2016. 

(VIII.5.) számú határozatának a bírósági felülvizsgálata iránti kérelme folytán indult 

nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül - meghozta a következő 

 

v é g z é s t : 

 

Az ítélőtábla a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 2/2016. 

(VIII.5.) számú határozatát helybenhagyja. 

 

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

2016. július 31. napján D. településen időközi helyi önkormányzati képviselő és 

polgármester választást tartottak. A 003 szavazókörben a szavazás közben rendkívüli 

eseményről három jegyzőkönyvet állítottak ki. Ezek szerint G. L. A.né jelezte, hogy 

szavazás alkalmával a szavazófülkében V. L. polgármester-jelölt feliratú tollat talált, 

amelyet a szavazatszámláló bizottság részére átadott. B. Cs., a szavazatszámláló bizottság 

tagja észrevette és jelezte, hogy T. F.né képviselőjelölt a szavazóhelyiség előtt B. J.né 

részére egy papírt adott át. A jegyzőkönyvben rögzítettek szerint a választópolgár szabad 

akaratának megfelelően (lista nélkül) két szavazatszámláló bizottsági tag előtt adta le a 

voksát. V. J. nyilatkozata szerint a szavazólapot telefonjával le akarta fotózni, de az nem 

működött.  

 

A Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a választás eredményét megállapító 

jegyzőkönyve szerint a megválasztott polgármester V. L. 1267 szavazattal, míg a 

polgármester-jelölt kérelmező 943 szavazatot kapott a 2360 érvényes szavazatból. 

A HVB 60/2016. (VII.31.) számú határozatával a polgármester, a 61/2016. (VIII.1.) számú 

határozatával a települési önkormányzati képviselő választás eredményét a határozat 

mellékletét képező jegyzőkönyv szerint megállapította. Tájékoztatása szerint a határozat 

ellen 3 napon belül fellebbezés nyújtható be. 

 

A kérelmező a polgármesteri választáson való érdekeltségére hivatkozással, a képviselő-

testületi választással kapcsolatban, mint a központi névjegyzékbe felvett választó mindkét 

határozat ellen kifogást nyújtott be a HVB-hoz a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §, 209. § (1), 210. § (1) és (2) bekezdés, a 

211. §, a 212. § (1), (2), (3), a 218. § (1) és (2) bekezdés felhívásával. A Ve. 2. § (2) 

bekezdés a), c) és d) pontban foglalt alapelvek megsértése, valamint a választási iroda és a 

szavazatszámláló bizottság tevékenységével kapcsolatban hivatkozott jogszabálysértés 

miatt a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja alapján a választási eljárás megsemmisítését és új 

választás elrendelését kérte. 
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A 003 szavazókörben a jogsértést abban jelölte meg, hogy nem történt meg a 4/2014. 

(VII.24.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontja szerint a rendkívüli eseményről kiállított 

három jegyzőkönyv másolatának a továbbítása. A kifogás szerint ezek az események 

befolyásolták a választás eredményét. A szavazóhelyiségben talált, kampányeszköznek 

minősülő toll kapcsán a Ve. 172. § (1), a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés 

megsértését állította. T. F.né a Ve. 143. §-ába ütköző módon a szavazóhelyiség bejáratától 

számított 150 méteren belül folytatott a Ve. 141. §-ában foglalt, a szavazók befolyásolására 

irányuló kampánytevékenységet. Sérült a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 8. § (2) bekezdés 

a)-c) pontja is. Három írásbeli nyilatkozatot is csatolt: O. A. nyilatkozata szerint a szavazás 

napján B. Z. polgármester-jelölt megjelent náluk, majd 10 000 forintot adott át részükre 

azzal, hogy majd a többit az önkormányzat rendezi a választások után. S. Zs. és F. Zs. L. 

nyilatkozata szerint K. L., illetve V. …… (olvashatatlan) felkereste és részére 10 000 

forintot adott át, hogy V. L. polgármester-jelöltre és az általuk támogatott képviselő-

testületi jelöltekre adja le a voksát. Csatolta a szavazatszámláló bizottság feljegyzését arról, 

hogy „a települési önkormányzati képviselők szavazatlapjából 668 darab helyett 669 

darabot számoltak többszöri ellenőrzés után. A bizottság egyöntetűen a következő döntést 

hozta: minden egyes képviselő szavazatának számából egyet levontak”. További indokai 

szerint B. J. egy cetlit kapott P. Z.-tól V. L. polgármester és hat képviselőjelölt nevével, 

akikre szavaznia kellett. D. A. és családtagjai B. F.né-től a választás napján 5 000 forintot 

kapott azért, hogy V. L.-ra szavazott. Helyettük B. F.né szavazott. További jogsértésként 

jelölte meg, hogy a rosszul látó N. Z. helyett kérés nélkül T. D. delegált szavazatszámláló 

bizottsági tag szavazott V. L. polgármesterre és hat képviselőre. A többi szavazókörben a 

kifogásban megjelölt tanúk igazolják V. L. megbízása alapján az őrá és a képviselőkre 

történő szavazás esetén annak igazolásakor az 5 000 forint kifizetését. A 005 

szavazókörben a szavazást lebonyolító épület wc helyiségének ajtajára a választás idejére 

kifüggesztették V. L. polgármester színes fényképét, amelyet R. G. észlelt és 

lefényképezett. Jelzés ellenére azt jegyzőkönyvbe nem vették, a képet eltávolították. A 

kifogás további indokai szerint B. A. R. nem volt benne a központi névjegyzékben, ezért 

nem szavazhatott. 

 

Az iratok szerint a kérelmező kifogását a helyi választási iroda vezetője a választás 

eredményét támadó és a választás eredményének a megsemmisítését, új választás kitűzését 

kezdeményező fellebbezésnek tekintette és továbbította a területi választási bizottsághoz. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a 

2/2016. (VIII.5.) számú határozatával a HVB 60/2016. (VIII.1.) számú határozatát 

helybenhagyta. Az indokolása szerint a kifogásként előterjesztett beadványból nem volt 

egyértelműen megállapítható a jogorvoslati szándék pontos fajtája, ezért azt tartalma 

szerint fellebbezésként bírálta el. A Ve. 241. § (2) bekezdésének a)-b) pontja felhívásával 

megállapította, hogy a beadványban a (2) bekezdésben foglaltakra nem hivatkozott, viszont 

a kérelem a választás eredményének a megsemmisítésére irányult.  

A TVB megállapította, hogy V. J. esetét a szavazatszámláló bizottság a szavazás közben 

előfordult rendkívüli eseményről szóló jegyzőkönyv szerint körültekintően dokumentálta 

és megfelelően kezelte. A fellebbező az azzal kapcsolatban hivatkozott három tanú írásbeli 

nyilatkozatát nem mellékelte. A szavazófülkében a V. L. polgármester-jelölt feliratú tollat 

bárki, bármikor elhelyezhette. Az nem bizonyítja, hogy a szavazóhelyiségben nem a 

hivatalosan elhelyezett tollat használták. A bizottság tagjai a szavazóhelyiség kinyitását 

megelőzően kötelesek a választás törvényes lebonyolításához szükséges feltételek meglétét 

ellenőrizni. A Ve. 164. § (1) bekezdése szerint a helyi választási iroda a szavazáshoz 

szükséges egyéb kellékeket a bizottság elnökének átadta, ezek elhelyezésével a szavazás 

törvényesen elindult. A T. F.né által B. J.né-nak átadott névsor kapcsán a TVB arra az 
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álláspontra jutott, hogy átadásának helye és időpontja nem bizonyítható, mivel a rendkívüli 

eseményről felvett jegyzőkönyv szerint „a választópolgár elmondása szerint a papírt előző 

nap kapta, csak el akarta olvasni”. A bizottság jogszabálysértés nélkül járt el a többlet 

szavazólap kezelésekor is. A jegyzőkönyv szerint az „urnában lévő, bélyegzőlenyomat 

nélküli szavazólapok száma” nulla. A fellebbező bizonyítékkal nem támasztotta alá azt, 

hogy T. D. segítséget nyújtott egy gyengén látó választópolgárnak. A P. Z. által B. J. 

választópolgár részére a cetli átadásának időpontját és helyét nem határozta meg és arra 

sem utalt, hogy ezért ellenszolgáltatást ígértek volna. Ez alapján törvénysértés nem 

állapítható meg. Arra az állított súlyos jogsértésre, hogy D. A. és családtagjai helyett B. 

F.né adta le a szavazatot, az iratokban utalás nincs, a jogsértés nem bizonyított. Az 5 000 

forint kifizetéséről tett nyilatkozatok kapcsán a határozat utal arra, hogy V. L. 1267, 

kérelmező 943 szavazatot kapott, az időközi választás 67 % részvétel mellett zajlott. E 

körülményekre tekintettel a jogsértést fennállás esetén sem értékelte olyan súlyúnak, amely 

indokolná a szankció alkalmazását. A választás során jogtalan anyagi előny juttatása miatt 

büntetőeljárás indult, a választás rendje elleni bűncselekmény kivizsgálása a nyomozó-

hatóság feladata, erre vonatkozóan bizonyításra nincs lehetősége a bizottságnak. A 

fellebbező a szavazókör épületének wc helyiségében a fotó kifüggesztését nem 

bizonyította. B. A. R. élhetett fellebbezéssel amiatt, hogy nem szerepel a szavazóköri 

névjegyzékben. A fellebbező a tanúként meghallgatni kért 12 személy rövid úton való 

elérhetőségét (telefon, e-mail) nem jelölte meg. A Ve.-ben meghatározott rövid határidőre 

figyelemmel a postai úton történő értesítésük nem vezetett volna eredményre. A TVB 

rámutatott arra is, hogy a Ve. alapján végzett munkája során nyomozati jogkörrel nem 

rendelkezik, értékelni elsődlegesen a rendelkezésére bocsátott bizonyítékokat tudja. 

Összegző megállapítása szerint a hivatkozott súlyos jogsértésekre a szavazás napján a 

HVB irányába kifogás vagy egyéb jelzés nem érkezett, noha valamennyi jelölt és jelölő 

szervezet delegáltja részt vett a választási bizottságok munkájában. A bizottság 

joggyakorlata során kétséget kizáróan nem bizonyított tényt érdemben nem értékel, erre 

alapozva a választói akarat érvényesülését nem korlátozza. Szankciót az esetben tud 

alkalmazni, ha az eléje tárt és bizonyított jogsértések mértéke a választás eredményét 

érdemben befolyásolták. A fellebbező által felsoroltak bizonyítottság esetén sem 

alkalmasak a választási eredmény teljes vagy részleges megsemmisítésére, figyelemmel a 

szankciók és a bizonyított jogsértések arányosságának az elvére. A fellebbezésnek a helyi 

választási iroda választás napi tevékenységét kifogásoló részeit a HVB jogosult 

kifogásként elbírálni, azt a TVB nem vizsgálta. 

  

A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen a TVB határozatának a 

megváltoztatását olyan tartalommal kérte, hogy a kifogás miatt a TVB hatáskör hiányában 

járt el, az ítélőtábla az ügyet a D.-i Területi Választási Bizottsághoz tegye át. 

Másodlagosan a határozat megváltoztatását, a választási eljárás megsemmisítését és új 

választás elrendelését indítványozta. 

A Ve. 208. §-a és 210. § (1) és (2) bekezdése felhívásával az elsődleges kérelmét azzal 

indokolta, hogy a TVB azokban a kérdésekben, amelyek a választási iroda működésével 

kapcsolatosak, hatáskör hiányában járt el. A kifogását a hatáskörrel és illetékességgel bíró 

D.-i Választási Bizottsághoz nyújtotta be, a támadott határozat pedig nem utal arra, hogy a 

Ve. 213. § (1) bekezdése szerint az ügy jegyzőkönyv alapján áttételre került volna. Így 

elesett a törvényes jogorvoslati lehetőségtől. 

 

Másodlagos kérelmének alapjaként a Ve. 43. § és 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjainak 

megsértését jelölte meg. A kérelem szerint a kifogásban a választási eredmény 

megsemmisítését a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján kérte, a 241. § (2) bekezdés a) 



Pk.II.20.666/2016/3. szám 4 

és b) pontját nem említette. O. A., S. Zs. és F. Zs. nyilatkozata igazolja, hogy a szavazólap 

lefényképezése annak az igazolására történt, hogy a V. L. által megjelöltekre szavaztak. 

Ezt követően kapták meg fejenként az 5 000 forintot. Érvei szerint azt, hogy a kampánycélt 

szolgáló tollat ki, mikor és milyen céllal tette ki, nem kell bizonyítani, az a Ve. 43. § (4) 

bekezdés alapján köztudomású. A toll a szavazás kezdetétől 14 óra 25 percig a jelzésre 

felvett jegyzőkönyvig az ott szavazók befolyására alkalmas volt. A megjelölt alapelvek 

sérelmével járt az is, hogy T. F.né megszegte a Ve. 141. §-át. N. Z. szavazásánál T. D. 

delegált szavazatszámláló bizottsági tag közreműködésével a Ve. 88. §-a sérült. A 

kifogásában bizonyítékként mindkét fél tanúkénti meghallgatását kérte. Tanúbizonyítási 

indítványa elutasításának indokait nem tartotta elfogadhatónak. A választás idején 

kifüggesztett fénykép mellékelésére hivatkozott. Kiemelte, hogy B. A. R. kapcsán a 

kifogás tárgya az volt, hogy miért nem került fel a visszautasítottak jegyzékébe és 

rendelkezik a választói névjegyzékbe való feltételekkel. A többlet szavazólap kapcsán 

kifogását kifejezetten az önkormányzati képviselő választás kapcsán fogalmazta meg. 

A kérelmező a fellebbezéséhez is csatolt okiratokon túl további nyilatkozatokat mellékelt: 

L. Zs.né delegált tag nyilatkozata szerint a szavazás közben történt eseményekről felvett 

jegyzőkönyvek másolata nem került továbbításra a helyi választási iroda vezetőjéhez. B. 

Cs. szavazatszámláló bizottsági tag nyilatkozata szerint észrevette, hogy T. F.né 

képviselőjelölt a szavazóhelyiség épületének a bejáratától 10 méterrel B. J.né lakosnak egy 

általa saját kezűleg írt cédulát adott át, ami hat önkormányzati képviselő nevét tartalmazta, 

akire szavazni kell. Ezt azonnal jelentette a szavazatszámláló bizottságnak. N. Z. 

nyilatkozata szerint T. D. delegált szavazatszámláló bizottsági tag egyedül jött be vele a 

szavazófülkébe segíteni a szavazásban. D. A. nyilatkozata szerint helyette B. F.né 

szavazott, töltötte ki a szavazólapot V. L. polgármesterre és a hat FIDESZ-es képviselőre. 

V. L. polgármesterre adott szavazatért 5 000 forintot és a képviselőkért még 5 000 forintot 

kapott, a többi családtagja is. Azért szavazott B. F.né helyette, mert nem tudta kiolvasni jól 

a neveket a cédulán. R. G. a bizottság delegált tagja nyilatkozata szerint a 005 

szavazókörben a wc ajtajának belső oldalára kép volt kirakva V. L.-ról, arról jegyzőkönyv 

nem készült. A kérelmező fotómásolatként „Magyarázkodás helyett avagy felelőtlen 

kérésre felelős válasz” című iratot csatolt.  

 

A kérelem nem alapos. 

 

Az ítélőtábla is szükségesnek tartotta rámutatni arra, hogy a választás kapcsán a 

jogorvoslat két irányú lehet: egyrészt fellebbezéssel támadható a Ve. 241. § (2) bekezdése 

alapján a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése az a) és b) 

pontok szerinti hivatkozással, másrészt a jogorvoslatra vonatkozó általános szabályok 

szerint kifogás terjeszthető elő a Ve. 208. §-a alapján a választásra irányadó jogszabály, 

illetve a választás és választási eljárás alapelvének megsértésére hivatkozással. Kifogás 

tárgya lehet a Ve. 211. §-a alapján – a kizárólag a Ve. 241. §-a szerint fellebbezéssel 

támadható döntés kivételével – a szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése is.  

 

A választási eredmény elleni jogorvoslat esetén az elsőfokú döntés a helyi választási 

bizottság eredményt megállapító határozata, ezért a fellebbezésről, az ott megjelölt 

jogsértésről, a fellebbezést elbíráló területi választási bizottság dönt. Kifogás esetén a 

jogorvoslati eljárást megindító beadvány a kifogás, arról a Ve. 307/P. § (1) bekezdése 

alapján, mint választáshoz kapcsolódó kifogásról, a helyi választási bizottság dönt.  

 

Az ítélőtábla egyetértett a kérelmezővel abban a kérdésben, hogy a Ve. 208. §-a alapján 

kifogást, és nem a Ve. 241. §-ában meghatározott, a 241. § (2) bekezdés a) és b) pontjában 
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megengedett jogalapon a választás eredménye elleni jogorvoslatot, a HVB választás 

eredményét megállapító döntése elleni fellebbezést terjesztett elő. A kifogástevő nem 

hivatkozott a szavazóköri eredményt megállapító döntés törvénysértő módjára, a 

szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó 

szabályok megsértésére. A választáshoz kifejezetten kapcsolódó kifogásról a Ve. 307/P. § 

(1) bekezdés b) pontja alapján a HVB dönthetett volna. 

A Ve. 47. § (1)-(2) és a 231. § (5) bekezdéséből következően a fellebbezés, majd azt 

követően a bírósági felülvizsgálati kérelem esetén a kifogás tárgyában jogerős határozatot 

a bíróság hoz. A választási bizottság határozatának kérelem alapján történő felülvizsgálata 

során az ítélőtábla a megtámadott határozatot érdemben bírálja felül, a Ve. 231. § (5) 

bekezdés a) és b) pontja alapján helybenhagyó vagy megváltoztató határozatot hozhat. 

Nincs lehetőség eljárási okból a határozat hatályon kívül helyezésére, a választási 

jogorvoslati eljárás választási szerv előtti részének a megismételtetésére.  

Ezért az ítélőtáblának a kérelem alapján minden esetben érdemi döntést kell hoznia még 

abban az esetben is, ha a választási bizottságok a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat 

nélkül megalapozatlanul utasítják el. Az érdemi döntése során az ítélőtábla köteles a 

kérelemmel támadott határozat esetleges indokbeli hiányait is pótolni. 

Ezért eljárási hiba okán az elsődleges kérelem nem volt teljesíthető.  

 

Az ítélőtábla a Ve. 231. § (4) bekezdés alapján az érdemi döntését a sérelmezett határozat 

és az azt megelőző eljárás megvizsgálásával kizárólag a kérelmező által csatolt 

bizonyítékokra alapíthatta, a kérelmet azok értékelésével bírálhatta el.  

Eljárási kötöttségként a felülvizsgálati eljárás csak olyan kérdésben folytatható le, amelyet 

a választási jogorvoslati eljárás korábbi szakaszában is előterjesztettek, amelyre nézve 

fennállt a választási hatóság döntési kötelezettsége (Kúria Kvk.V.35.197/2014/3. és 

Kvk.I.37.394/2014/2.). B. A. R. kapcsán a kérelmezőt a Ve. 235-238. § rendelkezései 

szerint a névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat nem illette meg, ez irányú kérelméről sem 

a TVB, sem az ítélőtábla nem dönthetett. A HVB a választási iroda tevékenységével 

kapcsolatos kifogást pedig időközben külön határozatban elbírálta.  

 

Az ítélőtáblának tehát érdemben abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a 

kérelmező kifogása és kérelme szerint a szavazatszámláló bizottság tevékenységével 

kapcsolatban hivatkozott jogszabálysértés, és a megjelölt események, magatartások 

kapcsán a Ve. 2. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjaiban foglalt alapelvek megsértése miatt 

helye lehet-e a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján a választási eljárás 

megsemmisítésének és új választás elrendelésének, vagy a kérelem részbeni teljesítéseként 

a választási eljárás részbeni, a polgármesteri szavazásra korlátozott megismételtetésének.  

A jogsértés bizonyított volta esetén a kért jogkövetkezmény alkalmazhatóságáról az 

ítélőtáblának arra figyelemmel kellett határoznia, hogy a választási eljárás vagy annak 

részbeni megsemmisítése, a szavazás megismételtetése a választási eljárásban alkalmazott 

legsúlyosabb szankció. Arra kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a bizonyított 

jogszabálysértés a választás, a jelen esetben a polgármester választás eredményére érdemi 

befolyással volt, vagy lehetett. Ennek vizsgálata során a választás eredménye és a 

törvénysértő magatartás által befolyásolt választópolgárok (lehetséges) száma közötti 

korrelációt vehette figyelembe.  

Ezért a TVB alappal tulajdonított jelentőséget a döntése során annak, hogy a megválasztott 

polgármester 1267, míg a polgármester-jelölt kérelmező 943 szavazatot kapott. Az első két 

jelölt közötti 324 szavazatkülönbségre tekintettel tehát a kérelmezőnek olyan érintett 

szavazói körben kellett a jogsértést bizonyítania, amely ilyen nagyságrendben volt 

alkalmas a választás kimenetelét, a választás eredményét befolyásolni. A választási 
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eljárásban bekövetkezett jogsértések általában és közvetett módon nem alapozzák meg a 

választási eredmény vitatását.  

 

Az ítélőtábla a fentiek tükrében vizsgálta a kérelmező által hivatkozott jogsértéseket, azok 

bizonyított voltát és lehetséges hatását a polgármester választás eredményére. 

 

Az, hogy a 003 szavazókörben a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet [a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának 

részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról] 8. § (1) 

bekezdés d) pontját megsértve - a (2) bekezdés c) pontja szerint az informatikai 

rendszerben haladéktalanul történő rögzítés érdekében - elmulasztották a szavazás közben 

előfordult rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul 

továbbítani a HVI vezetőjéhez, a polgármester választás kimenetelét nem befolyásolta. A 

jogsértés hatással a szavazásra kizárólag abban az esetben lett volna, ha a szavazatszámláló 

bizottság a rögzített eseményeket a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a 

választás lebonyolítását veszélyeztető eseménynek tekinti és úgy ítéli meg, hogy miattuk a 

szavazás lehetetlenné vált, és a szavazást azonnal felfüggeszti (Ve. 171. §).  

 

A Ve. 172. § (1) bekezdés a szavazatszámláló bizottság tagjai számára írja azt elő, hogy a 

szavazóhelyiségben csak a hivatalosan elhelyezett tollat használhatják. A szavazófülkében 

talált toll hivatalosan elhelyezett, ezáltal jogsértő volta nem bizonyított. Nem volt alkalmas 

a szavazás eredményének érdemi befolyásolására az egyébként meg nem választott T. F.né 

képviselőjelölt B. J.né esetében bizonyított magatartása sem.   

 

N. Z. és D. A. nyilatkozata azt támasztja alá, hogy a szavazásban a segítségnyújtás 

kérésükre történt. A Ve. 181. § (1) bekezdés a választópolgár számára engedett jogként 

rendezi annak a lehetőségét, hogy a szavazásban történő akadályoztatás esetén segítséget 

vegyen igénybe. Ez esetben a szavazólap kitöltésének ideje alatt a Ve. 180. § (2) bekezdés 

alapján nem érvényesül a szavazás titkosságát garantáló szabályként az, hogy csak a 

szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. Az pedig, hogy a segítség 

nyújtására ki vehető igénybe, az elsődlegesen a választópolgár kompetenciájába tartozó 

kérdés, ez esetben is a választópolgár akarata az elsődleges. A segítségnyújtó személyét 

kizárólag a választópolgár tehette volna kifogás tárgyává. 

 

Az ítélőtábla számára semmilyen adat nem állt rendelkezésére annak még csak 

valószínűsítésére sem, hogy a segítséget igénybe vett választópolgár a szavazáshoz fűződő 

alkotmányos jogát ne a Ve. által szabályozott törvényes rendben gyakorolta volna. A 

nyilatkozatok azt nem támasztották alá. Tekintettel a szavazás titkosságára, a kívülálló 

kérelmező hiteles nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szavazás a segítő jogsértő 

magatartása folytán nem a szavazópolgár akarata szerint történt, nem tehetett.  

 

A 005 szavazókörben a wc ajtajának belső oldalára V. L.-ról készült kép elhelyezését a 

kérelmező az ítélőtábla előtti eljárásban sem bizonyította. D. településen a 003 szavazókör 

kivételével az eseménytelen szavazás tényét, a 003 szavazókörben pedig a szavazás közben 

előfordult rendkívüli eseményeket a közokiratoknak minősülő szavazóköri jegyzőkönyvek 

igazolják. A kérelmező által csatolt tanúnyilatkozatok annak cáfolatára nem alkalmasak.  

 

A Ve. a választási alapelveket nem bontja ki, nem rendel hozzájuk törvényi tényállást, azaz 

nem mondja meg azt, hogy milyen magatartás és/vagy mulasztás esetén sérül a nevesített 
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alapelvek bármelyike. Az alapelvek, mint általános normák tömören hivatottak kifejezésre 

juttatni a választási eljárás egészének eszmei alapját, szellemiségét. A jelentőségük kettős: 

értelmező és hézagpótló szerepet töltenek be. Az eljárási alapelveket megsértő cselekmény 

jogorvoslati úton szankcionálható, a Ve. 208. § a megsértésüket jogszabálysértéssé 

minősíti. Az alapelvek hézagpótló szerepe akkor kerül előtérbe, ha egy adott magatartásra 

konkrét jogszabályi rendelkezés nincs. Az anyagi előny ígérete vagy nyújtása szavazat 

ellenében okozhat alapelvi sérelmet. Azok a nyilatkozatok azonban, amelyek szerint azért, 

ha meghatározott jelöltre szavaztak, pénzt kaptak, az érintettek és a megjelölt tanúk száma 

miatt nem alkalmasak annak az igazolására, hogy a polgármester választás eredményéhez 

közvetlenül és direkt módon hozzájárultak. 

 

A fent kifejtettekre tekintettel az ítélőtábla a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontjai szerinti 

súlyos jogkövetkezmény alkalmazását megalapozó jogszabálysértést nem állapított meg, a 

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

 

A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdés zárja ki. 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének s) pontja alapján a 

választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban a 

kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illette meg, az Itv. 59. § (1) bekezdés alapján mentesült az 

illeték előzetes megfizetése alól. Az eredménytelen bírósági jogorvoslat kapcsán felmerült, 

az Itv. 43. § (7) bekezdése szerint 10 000 forint eljárási illetéket azonban a kérelmező a 

kérelmén bélyegben lerótta, ezért a megfizetéséről az ítélőtáblának rendelkezni nem kellett. 

 

D e b r e c e n, 2016. augusztus 10. 

 

Dr. Kocsis Ottilia s.k. a tanács elnöke, Szilágyiné dr. Karsai Andrea s.k. bíró, Cogoiné dr. 

Boros Ágnes s.k. bíró 


