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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Bencze Péter ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező 
neve (címe) kérelmezőnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási 
Bizottság 128/2014. (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 kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I n d o k o l á s : 
 
M. Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 233/2014 (X.12.) számú 
határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 
12. napjára kitűzött általános választásán M. megyei jogú város 6. számú egyéni 
választókerületében a határozat mellékletét képező „Jegyzőkönyv a települési 
önkormányzati képviselő választásának eredményéről” című jegyzőkönyv szerint 
megállapította, hogy a megválasztott helyi választókerületi képviselő Sz. Sz. 
(Jobbik). A jegyzőkönyv szerint a névjegyzékben szereplő 6809 választópolgárból 
szavazóként megjelent 2443, az urnában nem volt bélyegző nyomat nélküli 
szavazólap, a lebélyegzett szavazólapok száma 2441, ebből érvényes szavazólapok 
száma 2378, Sz. Sz. 769, a kérelmező jelöltje, V. G. 766 szavazatot kapott. 
  
V. G. 2014. október 15. napján a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (Ve.) 193. §-ának (1) és (2) bekezdéseire hivatkozva fellebbezést 
terjesztett elő, kérte valamennyi szavazólap és szavazat érvényességének a 
vizsgálatát, és ennek alapján a választás eredményéről döntést. Mellékelte a 33. 
számú szavazókör szavazatszámláló bizottsági tagja nyilatkozatát, amely szerint a 
bizottság érvénytelennek nyilvánított olyan szavazatokat, ahol a szavazólapon a 
szavazat halványan látszott, és ahol a vonalak metszési szöge volt vitatott; a 46. 
számú szavazókör szavazatszámláló bizottsági tagja nyilatkozatát, amely szerint a 
bizottság érvénytelennek nyilvánított olyan szavazatokat, ahol a szavazólapon a 
szavazat halványan látszott, továbbá az egyik jelölt a szavazás ideje alatt a saját 
portréját helyezte el a szavazókör közelében, és többször is megjelent a 
szavazóhelyiségben; a 43. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsági tagja 
nyilatkozatát, amely szerint a bizottság érvénytelennek nyilvánított olyan 
szavazatokat, ahol a szavazólapon a szavazat halványan látszott, és volt olyan 
szavazólap, amelyet a hivatalos urna helyett a pót urnában helyeztek el; a 40. 
számú szavazókör szavazatszámláló bizottsági tagja nyilatkozatát, amely szerint a 
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bizottság érvénytelennek nyilvánított olyan szavazatokat, ahol a szavazólapon 
eltérő színű tollakat használtak; a 35. számú szavazókör szavazatszámláló 
bizottsági tagja nyilatkozatát, amely szerint a bizottság érvénytelennek nyilvánított 
olyan szavazatokat, ahol a szavazólapon a szavazat halványan látszott, és ahol a 
vonalak metszési szöge volt vitatott; és a 39. számú szavazókör szavazatszámláló 
bizottsági tagja nyilatkozatát, amely szerint a bizottság érvénytelennek nyilvánított 
olyan szavazatokat, ahol a szavazólapon a vonalak metszési szöge volt vitatott, 
továbbá az egyik jelölt többször megjelent a szavazóhelységben. A fellebbezés 
szerint mindezekből megállapítható, hogy olyan szavazatokat minősítettek 
érvénytelennek, amelyek a Ve. 193. §-a (1) és (2) bekezdésében meghatározott 
feltételek egyikét sem teljesítik – mindezen törvénysértések jelentősen 
befolyásolták a választás eredményét. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a 128/2014. (X.17.) 
számú határozatával a helyi választási bizottság határozatát részben 
megváltoztatta, és megállapította, hogy a T. G. jelöltre leadott érvényes 
szavazatok száma a 33. szavazókörben 100 helyett 101, a 43. szavazazókörben 80 
helyett 81, mindösszesen 743 helyett 745. Az indokolás szerint a területi választási 
bizottság újraszámolta a 33., 35., 39., 40., 43. és 46. számú szavazókörben az 
érvénytelen szavazólapokat. Ennek során a 33. és 43. szavazókörben további egy-
egy szavazólapot kellett érvényesnek tekinteni, amely viszont nem érintette a V. 
G. jelöltre leadott szavazatok számát.  
 
A jelölő szervezet kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a területi 
választási bizottság határozatának megváltoztatását, elsődlegesen valamennyi, 
másodlagosan a 33., 35., 39., 40., 43. és 46. számú szavazókörökben az 
érvénytelennek minősített szavazatok újraszámlálását, ennek alapján a választás 
eredményének megállapítását kérte. Előadta, hogy a fellebbezésben foglalt 
kérelem ellenére a területi választási bizottság kizárólag a 33. és 43. számú 
szavazókörben végzett újraszámolást, így nem tett eleget teljesen az 
újraszámolási kötelezettségének. Felhívta a figyelmet arra, hogy a fellebbezés 
külön kiemelte, hogy a 39. számú szavazókörben a bizottság a Ve. 193. §-a zárt 
taxatív jellegű felsorolása ellenére több olyan szavazólapot is érvénytelennek 
minősített, amelyen a jelölt neve melletti körben több egymást metsző vonallal 
fejezte ki szándékát a választópolgár, valamint a 40. számú szavazókörben a Ve. 
193. §-a zárt taxatív felsorolása ellenére több olyan szavazólapot is 
érvénytelennek minősített, amelyen a szavazatokat más színű tollal adták le. 
Felhívta a Kúria Kvk.II.37.500/2014/6. számú határozatának indokolását, amely 
szerint figyelembe kellett venni a vizsgálat irányára vonatkozó kérelmet, ezzel 
ellentétesen V. G. a fellebbezésben valamennyi szavazólap és szavazat vizsgálatát 
kérte.   
 
Az ítélőtábla a kérelmet a következők szerint nem tudta érdemben elbírálni: 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 222. §-ának (1) és (2) 
bekezdése szerint a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a Nemzeti 
Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet 
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nyújthat be, a bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a választási 
eljárásban a fellebbezési jogot kimerítették vagy a fellebbezés kizárt.  
 
A Ve. 223. §-a (3) bekezdése szerint bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet 
benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A 224. §-ának (3) bekezdése 
értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem 223. 
§-ának (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 
(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a 
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, 
vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-
vételi számát. A 231. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint a bírósági 
felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem 
tartalmazza a 224. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat. 
 
A Ve. 241. §-ának (1) bekezdése értelmében szavazatszámláló bizottság 
szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a 
választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye, 
míg a (2) bekezdése szerint 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. 
 
A fenti szabályozásból eredően a választás eredménye elleni jogorvoslat a Ve. 241. 
§-ában rögzített szabályai a bírósági felülvizsgálati kérelem 208. §-ában, 223. §-a 
(3) bekezdésének a) pontjában és 224. §-a (3) bekezdésének a) pontjában 
rögzített, a választási eljárás alapelveinek megsértésére történő hivatkozását is 
engedő általános szabályaitól eltérnek abban a tekintetben, hogy a jogorvoslati 
kérelemben hivatkozás alapjai kizárólag a Ve. 241. §-a (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában megjelöltek lehetnek. Ennek értelmében a szavazatszámláló bizottság 
szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a 
szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására 
vonatkozó szabályok megsértésére kell hivatkozni. A következetes bírói gyakorlat 
szerint (Kúria Kvk.I.37.221/2014/2., Kvk.II.37.223/2014/2.) a választásra irányadó 
jogszabályt a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével, tehát 
konkrét jogszabályhelyre utalással kell felhívni. A kérelem kógens törvényi 
követelményeinek való megfelelést szolgálja a Ve. 224. §-ának (5) bekezdésében 
szabályozott kötelező ügyvédi képviselet.  
 
A bírósági felülvizsgálati kérelem nem felel meg a fenti jogszabályi feltételeknek, 
mivel nem tartalmazza kifejezetten a kérelem alapját képező, tehát a választás 
eredményét befolyásoló jogsértésekre vonatkozó jogszabályi megjelöléseket. A 
felhívott jogszabályhelyek közül a 222. §-ának (1) és (2) bekezdése a bírósági 
felülvizsgálat előterjesztésének általános eljárási feltételeit tartalmazza, a 223. §-a 
(3) bekezdésének a) pontja csak általánosságban írja elő, hogy a kérelemben 
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hivatkozni kell a jogszabálysértésre, a 241. § a választás eredménye elleni 
jogorvoslat különös eljárásjogi feltételeit határozza meg, míg a 2. §-a (1) 
bekezdésének a) és b) pontja a választási eljárás alapelveit adja meg. A választás 
tisztaságának a megóvása és a választási eljárásban önkéntes részvétel alapelve 
azonban nem helyettesíti azt a jogszabályi hivatkozást, amelyből megállapítható, 
hogy milyen rendelkezések alapján törvénysértő a szavazatszámláló bizottság 
szavazóköri eredményt megállapító döntése, vagy a szavazóköri eredmények 
összesítése és a választási eredmény megállapítása. Ebből következően az 
általános alapelvi és eljárási szabályokra utalás elégtelen annak a 
meghatározására, hogy konkrétan mely jogszabályi rendelkezések megsértése volt 
kihatással a választás eredményére. 
 
A felülvizsgálati kérelem tartalmi hibáit nem pótolhatja a fellebbezésben tett 
korábbi hivatkozás. A kérelem részben és példálózóan visszautal a fellebbezésben 
írtakra, azonban mindez nem helyettesítheti a felülvizsgálati kérelemnek a 
jogszabálysértés jogszabályi megjelölését előíró szigorú tartalmi követelménye 
teljesítését. 
 
A választási eredményt támadó, a törvénysértés pontos megjelölése nélkül érdemi 
felülvizsgálatra alkalmatlan kérelmet az ítélőtábla ezért a Ve. 231. §-a (1) 
bekezdésének d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 
  
A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki. 
 
Az eljárásnak az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57. §-a (1) 
bekezdésének a) pontja alapján való illetékmentessége, továbbá a kérelmezőnek 
az Itv. 5. §-ának (3) bekezdése szerinti személyes illetékmentessége folytán a meg 
nem fizetett eljárási illetéket a 6/1986 (VI.26.) IM rendelet 14. §-a szerint az állam 
viseli. 
  
D e b r e c e n, 2014. október 21. 
 
Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Pribula László s.k. előadó 
bíró, Dr. Bakó Pál s.k. bíró 
 
                                                                                A kiadmány hiteléül: 

 

                                                                                                 tisztviselő  

 


