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A Debreceni Ítélőtábla a Szkalka Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Szkalka Tamás 
ügyvéd, címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 125/2014. (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 : 
 
Z. Község Helyi Választási Bizottsága a 34/2014 (X.12.) számú határozatával a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára 
kitűzött általános választásán Z. településen a polgármester választásának 
eredményét a határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített 
„Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásáról” című jegyzőkönyv szerint 
megállapította. A jegyzőkönyv szerint az 1. számú szavazóköri bizottság egyik 
tagja H.S-né, a Z-i Közös Önkormányzati Hivatal köztisztisztviselője volt, akinek a 
házastársa H. S. polgármesterjelölt, rá a szavazókörben a 403 érvényes 
szavazatból összesen 26 szavazatot adtak. 
 
A kérelmező 2014. október 13. napján fellebbezést terjesztett elő, kérte a 
választás eredményének megsemmisítését. Előadta, hogy H. S-né a 
polgármesterjelölt férje delegáltjaként vett részt a szavazóköri bizottságban. Ezen 
felül a körjegyző a választás előtt az egyik polgármester-jelölt személyével 
kapcsolatos, szavazást befolyásoló kijelentéseket tett. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a 125/2014. (X.17.) 
számú határozatával a kérelmező fellebbezését elutasította, egyúttal a helyi 
választási bizottság határozatát helybenhagyta. Az indokolás szerint nincs 
jogszabályi akadálya annak, hogy a szavazatszámláló bizottság tagja a jelölt 
hozzátartozója legyen; a választás eredményére kiható jogszabálysértést pedig a 
kérelmező nem igazolt. 
 
A választáson polgármester- és képviselőjelöltként induló kérelmező a területi 
választási bizottság határozatával szemben bírósági felülvizsgálati kérelmet 
terjesztett elő.  Megismételte a fellebbezésében előadottakat annyiban, hogy a 
szavazatszámláló bizottság tagja volt az egyik polgármester-jelölt házastársa, aki 
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mint köztisztviselő, hozzáférhetett minden adathoz; továbbá a körjegyző a 
választás előtti napokban megfenyegette a közmunkásokat, hogy amennyiben 
nem az általa javasolt személyre szavaznak, sem munkájuk, sem pénzük nem lesz. 
 
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 
nyújthat be, a bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a választási 
eljárásban a fellebbezési jogot kimerítették vagy a fellebbezés kizárt.  
 
A Ve. 223. §-ának (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 
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konkrét jogszabályhelyre utalással kell felhívni. A kérelem kógens törvényi 
követelményeinek való megfelelést szolgálja a Ve. 224. §-ának (5) bekezdésében 
szabályozott kötelező ügyvédi képviselet. 
 
A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme nem felel meg a fenti jogszabályi 
feltételeknek, mivel nem tartalmazza kifejezetten a kérelem alapját képező 
jogszabályi megjelöléseket, csupán általánosságban hivatkozik egyes jogsértő 
magatartásokra.   
 
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. 
 
A kérelem érdemi vizsgálat nélkül történő elutasítása következtében az eljárás az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57. §-a (1) bekezdésének a) 
pontja alapján illetékmentes, ezért 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 22. 
 
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: 
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