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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Illés-Csikai Boglárka ügyvéd ügyintézése mellett a dr. 
Illés-Csikai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, 
a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 92/2014. (X. 17.) 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 Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 92/2014. (X. 17.) 
számú határozatát helybenhagyja.  

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

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.  

 

I n d o k o l á s:  

 

A P. Helyi Választási Bizottság 89/2014. (X. 12.) számú határozata ellen a kérelmező 
fellebbezést terjesztett elő arra hivatkozással, hogy a 2014. október 12. napján P. 
városban tartott önkormányzati választáson a 2., 15. és 16. számú szavazókörökben 
szabálytalanul kerültek megszámolásra a szavazatok, ugyanis a fel nem használt 
szavazólapokat becsomagolás nélkül helyezték el az asztalon, ahogy az érvénytelen 
szavazatokat is az asztalon hagyták csomagolatlanul a 2. és 15. számú 
szavazókörökben. A 16. számú szavazókörben pedig íróeszközök maradtak az 
asztalon, amit bárki bármire használhatott, továbbá két bizottsági tag folyamatosan 
kijárt dohányozni, s eközben telefonáltak. 

Összességében álláspontja szerint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 2. §-ában foglalt alapelvek, nevezetesen: a választás tisztaságának 
megóvása, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölőszervezetek között, valamint a 
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérült. Kérte, hogy a Területi Választási 
Bizottság rendelje el a szavazatok újraszámlálását arra is kiterjedően, hogy az 
érvénytelen szavazólapokon az érvénytelenség oka a szavazólap hátoldalára 
rávezetésre került-e, azt helyesen állapították-e meg, valamint az érvényes 
szavazólapok megfelelnek-e az érvényesség követelményének. 
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A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 92/2014. (X. 17.) határozatával a 
P. Helyi Választási Bizottság 89/2014. (X. 12.) számú határozatát helybenhagyta. 
Határozatának indokolásában megállapította, hogy a szavazatszámlálást megelőzően 
a fel nem használt szavazólapokat nem kötegelték, ám egyetlen szavazókör esetében 
sem állapítható meg, hogy azokkal bárki visszaélt volna vagy azok összekeveredtek 
volna a leadott szavazatokkal, amely utóbbiak többször is átszámolásra kerültek, így 
a számlálás helyes eredménye felől nincs kétség.  

A határozat ellen a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmében a Területi Választási 
Bizottság határozatának és a polgármester-választás eredményének 
megsemmisítését, illetőleg a választási eljárás megismétlését kérte a fenti 
szavazókörökben. Hivatkozása szerint tévesen került megállapításra, hogy a 
szavazatok többször is átszámolásra kerültek volna a 16. számú szavazókörben. 
Továbbra is hivatkozott az alábbi alapelvek sérelmére: a választás tisztaságának 
megóvása, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölőszervezetek között, valamint a 
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás. A 2. számú szavazókörben a 
szavazólapok összecsúsztak, a 16. számú szavazókörben azokat nem látható módon 
helyezték el egy széken, ahogy a 15. számú szavazókörben sem voltak folyamatosan 
szem előtt. 

A kérelem nem alapos.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 241. §-
ának (1) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt 
megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt 
megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye. 

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.  
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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 Hajdú-Bihar 
megye P., 002. számú szavazókörében szavazóként 371 választópolgár jelent meg. A 
polgármester-jelöltre 372 lebélyegzett szavazólap került az urnába elhelyezésre, 
melyből 15 érvénytelen volt és 357 érvényes. Az nem állapítható meg, hogy a 
többletszavazat a 2. számú szavazókör pecsétjével volt-e ellátva, vagy más 
szavazókörből származó pecséttel. A 015. számú szavazókörben szavazóként 356 
választópolgár jelent meg. A polgármester-jelöltre 356 lebélyegzett szavazólap került 
az urnába elhelyezésre, melyből 15 érvénytelen volt és 341 érvényes. A 016. számú 
szavazókörében szavazóként 375 választópolgár jelent meg. A polgármester-jelöltre 
375 lebélyegzett szavazólap került az urnába elhelyezésre, melyből 8 érvénytelen volt 
és 367 érvényes. 

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. 

A Területi Választási Bizottság a bizonyítási eljárást lefolytatta: a kérelmező által 
előállított tanúkat kihallgatta. 

 

Tény, hogy M. H. tanú elmondása szerint a 16. számú szavazókörben csupán egyszer 
számolták át a szavazatokat, azonban ebben a szavazókörben a fel nem használt 
szavazólapok a Ve-ben előírt módon rögtön becsomagolásra kerültek, így az azokkal 
való visszaélés nem volt lehetséges. 

 

A másik két szavazókörben – 2., 15. – ugyan nem kötegelték azonnal a fel nem 
használt és az érvénytelen szavazólapokat, ám ott a leadott szavazatok többször is 
átszámolásra kerültek. Mivel az egyes jelöltekre leadott szavazatok az érvénytelen 
szavazatokkal együtt nem mutattak eltérést az urnában talált szavazatokhoz képest, 
ezen tények alapján helytállóan jutott arra a következtetésre a választási bizottság, 
hogy a fel nem használt szavazólapokkal történt visszaélés, illetve a szavazólapok 
összekeveredése és ezáltal helytelen szavazóköri eredmény lehetősége nem 
állapítható meg. 
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A fentebb kifejtettek miatt az ítélőtábla a megjelölt okból a 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. 

Debrecen, 2014. október 22. 

Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Bakó Pál s.k. előadó bíró, 
Dr. Pribula László s.k. bíró 

 

                                                                                         A kiadmány hiteléül: 

                                                                                                            tisztviselő  

  

 


