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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Marssó Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Dr. Marssó Péter 
ügyvéd, címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek – a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 74/2014.(X.16.) számú 
határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati 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 
74/2014.(X.16.) számú határozatát helybenhagyja.  

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10 000 
(Tízezer) forint eljárási illetéket.  

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.  

 

I n d o k o l á s:  

 

A Nagykállói Helyi Választási Bizottság 73/2014.(X.13.) és 74/2014.(X.13.) számú 
határozatai ellen a kérelmező kifogást, illetőleg fellebbezést terjesztett elő arra 
hivatkozással, hogy a 2014. október 12. napján Nagykálló városban tartott 
önkormányzati választáson a szavazókörökben un. láncszavazás ténye valósult meg, 
mely szerint a szavazópolgár csak üres borítékot dobott az urnába, a szavazólapot 
magával vitte és azt átadta más személyek részére, akik a szavazólapot kitöltve 
átadták a következő választópolgárnak, aki a saját szavazólapját üresen kihozta, 
ezzel igazolva azt, hogy a megfelelően bejölt jelöltet tartalmazó lapot az urnába 
bedobta. Bejelentette, hogy V. Cs. (címe), B. J. (címe) és R. I. (címe) így szavaztak 
és ezt tanúként is hajlandóak megerősíteni, megnevezve azt a személyt, aki erre őket 
felkérte.  

 

Hivatkozott arra, hogy a szavazókörökben a megjelent szavazópolgárok száma és az 
urnákban található szavazólapok száma között az 1., 3., 5., és 7. számú 
szavazókörökben eltérés mutatkozott, négy szavazókör esetében kevesebb 
szavazólap volt az urnákban, míg a 6. számú szavazókörben négy lappal több volt 
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található és ezek nem az adott szavazókör bélyegzőjével voltak hitelesítve, hanem 
más szavazókör bélyegzőjével.  

Összességében álláspontja szerint a 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ában foglalt 
alapelvek, nevezetesen: a választás tisztaságának megóvása, az önkéntes részvétel a 
választási eljárásban, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölőszervezetek között, a 
fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése, a jóhiszemű és 
rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint a választási eljárás nyilvánossága sérült. 
Kérte, hogy a Területi Választási Bizottság a Helyi Választási Bizottság határozatait 
semmisítse meg és a választókerületben a választási eljárást ismételtesse meg.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 74/2014.(X.16.) 
határozatával a fellebbezést elutasította, egyúttal a Nagykállói Helyi Választási 
Bizottság 73/2014.(X.13.) és 74/2014.(X.13.) számú határozatát helybenhagyta. 
Határozatának indokolásában azt állapította meg, hogy a beadványozó több állítást, 
feltételezést is előadott, azonban ezek alátámasztására szolgáló bizonyítékokat nem 
nyújtott be a fellebbezéséhez.  

A határozat ellen a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmében a Területi Választási 
Bizottság határozatának megváltoztatását és az önkormányzati képviselőválasztás 
eredményének megsemmisítését és a választási eljárás megismétlését kérte. Arra 
hivatkozott, hogy a választási bizottság nem észlelte, hogy beadványa kifogást és 
fellebbezést is tartalmaz, azt csak mint fellebbezést bírálta el. Hivatkozott arra, hogy 
a Helyi Választási Bizottság határozatai ellen előterjesztett fellebbezésében három 
személyt is megnevezett, amelyek meghallgatására a Ve. 43. §-ának (1) bekezdése 
szerint a Területi Választási Bizottságnak lehetősége lett volna. A szavazóköri 
jegyzőkönyvek felülvizsgálata sem történt meg, pedig a más szavazóköri bélyegzővel 
ellátott szavazólapok urnába kerülését csak az iratok megvizsgálása után állapíthatta 
volna meg. Becsatolt három példányban egy CD-lemezt, amelyen a tanúként 
megjelölt személyekkel folytatott beszélgetések kerültek rögzítésre. Egyebekben 
megismételte a fellebbezésében előadottakat.  

 

A kérelem nem alapos.  

 

A 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 211. §-a értelmében a 
szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése ellen – a szavazóköri eredményt 
megállapító döntés kivételével – kifogást lehet benyújtani.  

A fentiekből következően a szavazóköri eredményt megállapító döntés ellen 
kifogásnak nem volt helye. 

A Ve. 241. §-ának (1) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottság 
szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a 
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választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye. 
Jelen esetben is ez történt.  

A (2) bekezdés szerint 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 (3) bekezdés értelmében ha a (2) bekezdés a) pontja alapján benyújtott 
fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása útján lehetséges, a 
fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet 
elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása 
esetén a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására 
rendelkezésre álló határidő 6 napra nő, és a választási bizottság vagy a bíróság a 
választási irodák tagjainak közreműködését igénybe veheti.  

A (4) bekezdés szerint azt követően, hogy a szavazatszámláló bizottság 
megállapította a szavazóköri eredményt, a szavazatok újraszámlálására csak a (3) 
bekezdés alapján van lehetőség. 

A csatolt szavazóköri jegyzőkönyvekből az állapítható meg, hogy a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye Nagykálló, .. számú szavazókörében szavazóként 491 választópolgár 
jelent meg. A polgármester-jelöltre 491 lebélyegzett szavazólap került az urnába 
elhelyezésre, melyből 4 érvénytelen volt és 487 érvényes. A listás szavazásnál 495 
urnába elhelyezett, lebélyegzett szavazólap volt található, melyből 40 érvénytelen, 
érvényes 40 db volt. A helyi képviselő-testületi jelöltek esetében 491 választópolgár 
szavazott, urnába elhelyezett, lebélyegzett szavazólap száma 490 volt, 2 érvénytelen 
volt, érvényes 488. Rögzíthető tehát, hogy a listás szavazásnál alappal hivatkozott a 
kérelmező arra, hogy 491 megjelent választópolgár esetén 495 szavazólap került az 
urnában elhelyezésre. Az nem állapítható meg, hogy a 4 többletszavazat a … számú 
szavazókör pecsétjével volt-e ellátva, vagy más szavazókörből származó pecséttel, 
esetleg pecsét nélkül.  

A becsatolt CD-felvétel meghallgatásából az rögzíthető, hogy azon a bíróság számára 
ismeretlen személyek nehezen érthetően nyilatkoznak arról, hogy 5-10 000 Ft-ot 
ígértek nekik azért, ha elmennek szavazni és kihozzák a szavazólapot. Az írásos 
beadvány szerint B. J-nek tulajdonított fájlon az szerepel, hogy az ígért pénzt nem 
kapta meg. V. Cs. elmondta, hogy megkeresték, menjek szavazni, pénzt adnak a 
papírért 5- 10 000 Ft-ot, az üres papírt tegye bele a dobozba. R. I. a hangfelvétel 
szerint úgy nyilatkozott, hogy hozott ki papírt és az üres borítékot bedobta. Ezekből 
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az állapítható meg, hogy ők érvénytelen szavazatot adta le, hiszen az egyik személy 
üres papírt dobott az urnába, a másik pedig üres borítékot.  

A Ve. 43. §-ának (1) bekezdése szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló 
bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A (2) 
bekezdés értelmében eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely 
alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték lehet különösen a 
nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték.   

Ezt a bizonyítási eljárást a Területi Választási Bizottság nem folytatta le.  

A … számú szavazókörben – a listás szavazás esetén – a 491 megjelent szavazóhoz 
képest 495 volt az urnában található lebélyegzett szavazólapok száma. A 
szavazatszámláló bizottság 40 szavazólapot érvénytelennek minősített - a kérelmező 
feltételezését elfogadva – a többletként jelentkező más szavazókör pecsétjével 
ellátott szavazatoknak az érvénytelennek tekintett szavazólapok között kellett 
szerepelnie. A Ve. 197. §-a értelmében ha az urnában talált, hivatalos 
bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapok száma meghaladja a szavazáson megjelent 
választópolgárok számát, a szavazatszámláló bizottság a jelöltekre, illetve listákra 
leadott szavazatok közül jelöltenként, illetve listánként a többletnek megfelelő számú 
szavazatot érvénytelennek nyilvánít. Amennyiben a…. számú választókör pecsétjével 
ellátott szavazólapból volt néggyel több az urnában, akkor a hivatkozott jogszabály 
szerint kellett a szavazatszámláló bizottságnak eljárnia. Figyelemmel a nagyszámú 
érvénytelennek jelzett szavazólapok számára, vélelmezhetően így is járt el a 
szavazatszámláló bizottság.  

A láncszavazással kapcsolatban tett előadás – a bizonytalan tartalmú CD-re 
alapítottan – nem alkalmas az előadás valóságtartalmának igazolására. A felvételen 
egyik nyilatkozó sem állította, hogy ő maga előre kitöltött szavazócédulát kapott, arra 
vonatkozóan nyilatkoztak irányított kérdésre, hogy hoztak ki papírt a 
szavazóhelyiségből és az urnába üres papírt, illetve üres borítékot dobtak be.  

A fentebb kifejtettek miatt az ítélőtábla a megjelölt okból a felülvizsgálható 
másodfokú határozat jogszabálysértő voltát nem állapította meg. Ezért a határozatot 
a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének a) pontja alapján helybenhagyta.  

A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 62. §-a (1) bekezdésének s) 
pontja alapján a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló 
nemperes eljárásban a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illette meg.  

Az Itv. 43. §-ának (7) bekezdése szerint az eljárás illetéke 10 000 Ft, amelynek 
megfizetésére az ítélőtábla az Itv. 59. §-ának (1) bekezdése alapján az 
eredménytelenül kérelmezőt kötelezte.  

D e b r e c e n, 2014. október 20. 
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Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Pribula László s.k. bíró, Dr. 
Bakó Pál s.k. bíró 

 

                                                                                     A kiadmány hiteléül: 

                                                                                                       tisztviselő  

               

 

 

 


