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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Fazekas János ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező 
neve (címe) kérelmezőnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási 
Bizottság 80/2014. (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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 
80/2014. (X.17.) 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 : 
 
P. Község Helyi Választási Bizottsága a 36/2014 (X.12.) számú határozatával a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára 
kitűzött általános választásán P. településen a polgármester választásának 
eredményét a határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített 
„jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről” című jegyzőkönyv szerint 
megállapította. A jegyzőkönyv szerint az 1. számú szavazókörben a mozgóurnában 
az ellenőrző lap benne volt, a névjegyzékben szereplő 733 választópolgárból 
szavazóként megjelent 469, az urnában nem volt bélyegző nyomat nélküli 
szavazólap, a lebélyegzett szavazólapok száma 469, ebből érvényes szavazólapok 
száma 466, a kérelmező 113, T. Gy. 130 szavazatot kapott; a 2. számú 
szavazókörben a mozgóurnában az ellenőrző lap nem volt benne, ezért az abban 
lévő szavazólapok érvénytelenek, a névjegyzékben szereplő 702 választópolgárból 
szavazóként megjelent 425, az urnában nem volt bélyegző nyomat nélküli 
szavazólap, a lebélyegzett szavazólapok száma 425, ebből érvényes szavazólapok 
száma 402, a kérelmező 131, T. Gy. 151 szavazatot kapott; összesítve a 
polgármester választás eredményeként a kérelmező 285, míg a megválasztott T. 
Gy. 310 érvényes szavazatot kapott. 
 
A polgármester-jelölt kérelmező 2014. október 15. napján a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 24. §-ának (1) és a Ve. 174. §-ának (4) 
bekezdéseire hivatkozva fellebbezést terjesztett elő, kérte a választás 
eredményének megsemmisítését és a választás megismétlését. Előadta, hogy 
mindkét szavazatszámláló bizottságban a jogszabályi rendelkezésekkel szemben 
nem három tagot és egy póttagot, hanem négy tagot választottak a képviselő-
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testület részéről, így az egyik tag végig jogosulatlanul vett részt a bizottságok 
munkájában; a helyi választási iroda egyik tagja napközben mindkét 
szavazókörben jogosulatlanul megjelent, továbbá a 2. számú szavazókörben 
ugyancsak jogosulatlanul megjelent 19 óra után is; a 2. számú szavazókörben a 
mozgó urnában az ellenőrző lapot a bizottság kibontás után nem találta – 
feltehetően be sem helyezte –  , ezért az abban lévő szavazatokat érvénytelenné 
nyilvánították; továbbá nem engedték a gondnokával együtt szavazni a 
gondnokság alatt álló Sz. L. p-i lakost – mindezen törvénysértések jelentősen 
befolyásolták a választás eredményét. 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság a 80/2014. (X.17.) 
számú határozatával a kérelmező fellebbezését elutasította, egyúttal a helyi 
választási bizottság határozatát helybenhagyta. Az indokolás szerint a területi 
választási bizottság a rendelkezésére álló iratok és annak adatai alapján 
megállapította, hogy nem sérültek a törvényi rendelkezések azzal, hogy a 
szavazatszámláló bizottságok 3 helyett 4 tagból álltak; a kérelmező nem 
bizonyította, hogy a helyi választási iroda egyik tagja jogosulatlanul tartózkodott 
volna a szavazókörök területén; a választás eredményére nem volt befolyással az 
a tény, hogy ellenőrző lap hiányában egyes szavazatokat érvénytelennek 
nyilvánítottak, mivel a kérelmező és a megválasztott polgármester között nagyobb 
számú szavazatkülönbség állt fenn, mint az érvénytelennek nyilvánított szavazatok 
száma. 
 
A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a területi választási bizottság 
határozatának megváltoztatását, a választás eredményének megsemmisítését és a 
választás megismétlését kérte. Megismételte a fellebbezésében előadottakat 
annyiban, hogy a Ve 24. §-ának (1) bekezdésével ellentétben mindkét 
szavazatszámláló bizottságban négy tagot választottak meg, tehát az egyik tag 
jogosulatlanul vett részt a munkában; a helyi választási iroda egyik tagja a Ve. 
187. §-a ellenére napközben mindkét szavazókörben jogosulatlanul megjelent, 
továbbá a 2. számú szavazókörben ugyancsak jogosulatlanul megjelent 19 óra 
után is, és ennek bizonyítékaképpen csatolt három személy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt tanúnyilatkozatát; valamint hivatkozott arra is, hogy a 2. 
számú szavazókörben az ellenőrző lap hiánya miatt a szavazatokat érvénytelenné 
nyilvánították, holott fizikai képtelenség, hogy a lap csak úgy kiessen az urnából. 
Ezért tény lehet, hogy a bizottság azt be sem helyezte, ezért a Ve. 174. §-ának (4) 
bekezdésében foglaltakkal ellentétesen járt el, ebben a szavazókörben pedig közte 
és a megválasztott polgármester között 20 szavazatkülönbség volt, ezzel szemben 
a bizottság 23 szavazatot nyilvánított érvénytelenné; továbbra is fenntartotta azt 
az előadását, hogy a 2. számú szavazókörben nem engedték a gondnokával 
együtt szavazni a gondnokság alatt álló Sz. L. p-i lakost, pedig szerepelt a 
névjegyzékben. 
 
Az ítélőtábla a kérelmet a következők szerint nem találta alaposnak: 
 
A 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 
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felülvizsgálati kérelmet nyújthat be, a bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet 
sor, ha a választási eljárásban a fellebbezési jogot kimerítették vagy a fellebbezés 
kizárt. 
 
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 következetes bírói gyakorlat szerint (így Fővárosi 
Ítélőtábla 12.Pk.50.043/2014/3.) a választási eljárásban bekövetkezett jogsértések 
általában és közvetett módon nem vezethetnek a választási eredmények 
vitatásához, a választási eredményeket kizárólag azok a jogsértések 
befolyásolhatják, amelyek az eredmény megállapításához közvetlenül és direkt 
módon kapcsolódnak. A Ve. 24. §-ának (1) bekezdése szerint a települési 
önkormányzat képviselő-testület a szavazatszámláló bizottságba három tagot 
választ, míg a Ve. 187. §-a értelmében a szavazatszámlálás során a 
szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom-szolgáltató 
képviselője, valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben; 
azonban a képviselő-testület által megválasztott további szavazatszámláló 
bizottsági tagnak és a helyi választási bizottság tagjának a jogszerűtlen jelenléte 
nem kapcsolódhat a választás eredményéhez, mivel a jelöltekre leadott szavazatok 
számát, az egyes szavazatok érvényességét sem közvetlenül, sem közvetve nem 
befolyásolhatta. A feltételezés szintjén marad a kérelmező előadása, hogy a 
mozgóurnába az ellenőrző lapot el sem helyezték, ezzel szemben a bizottság a 
törvényi előírások szerint nyilvánította az urnában lévő szavazatokat érvénytelenné 
az ellenőrző lap hiánya miatt, nem bizonyított, hogy a Ve. 174. §-ának (4) 
bekezdésében foglaltakkal ellentétesen járt volna el. A gondnokság alá helyezett, 
de a névjegyzékben szereplő választópolgár szavazásban akadályozása a fentiek 
szerint egyetlen szavazata miatt a választás végeredményére már nem lehetett 
kihatással. 
 
  
A fent kifejtett indokai alapján az ítélőtábla a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének a) 
pontja alapján a megtámadott, a kérelemben megjelölt okokból nem 
jogszabálysértő határozatot helybenhagyta. 
 
A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki. 
 
Az ítélőtábla az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. §-ának (1) 
bekezdése alapján kötelezte az eredménytelenül kérelmezőt a 43. §-ának (7) 
bekezdése alapján meghatározott összegű eljárási illeték megfizetésére. 
 
D e b r e c e n, 2014. október 21. 
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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  

 


