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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Ulics Erika ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező 
neve (címe) kérelmezőnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási 
Bizottság 117/2014. (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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 
117/2014. (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 : 
 
K.Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. 
napjára kitűzött általános választásán a 113/2014 (X.13.) számú határozatával K. 
városban a polgármester-választás eredményét a határozat mellékletét képező és 
két eredeti példányban elkészített „jegyzőkönyv a polgármester választás 
eredményéről” című jegyzőkönyv szerint, míg a 119/2014 (X.13.) számú 
határozatával K. 6. számú egyéni választókerületében  a képviselőválasztás 
eredményét a határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített 
„jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselő választásának eredményéről” 
című jegyzőkönyv szerint megállapította. 
 
A polgármester-jelölt kérelmező 2014. október 14. napján a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 144. §-ának (3) bekezdésére hivatkozva a 
határozatokkal szemben fellebbezést terjesztett elő, kérte a választás 
eredményének megsemmisítését és a választás megismétlését. Előadta, hogy 
2014. október 6-án a választási kampány időszakában a város legfrekventáltabb 
részéről egy magánszemély a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
kampányplakátjait eltávolította, ezzel súlyosan akadályozta jelöltjeinek esélyét a 
választásokra történő mozgósításban és a választók tájékoztatásában.  
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a 117/2014. (X.17.) 
számú határozatával a kérelmező fellebbezését elutasította, egyúttal a helyi 
választási bizottság határozatait helybenhagyta. Az indokolás szerint a plakátok 
eltávolítása nem alapozza meg a választás eredményének megállapítása 
jogszerűtlenségét. 
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A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a területi választási bizottság 
határozatának megváltoztatását, a polgármester-választás és a 6. számú 
választókerületi képviselő-választás eredményeinek megsemmisítését és a 
választások megismétlését kérte. Előadta, hogy a plakátok eltávolítása a Ve. 144. 
§-a (3)-(7) bekezdésében foglalt kihelyezési szabályokat, valamint a Ve. 2. §-a (1) 
bekezdése szerinti választási alapelveket is sértik, mivel ez által jelentősen 
romlottak a jelölő szervezet jelöltjeinek választási esélyei.   
 
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 
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 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. Mindebből az következik, hogy 
a választási alapelv sérelmére történő hivatkozás a választási eredmény támadása 
során önmagában eredményre nem vezethet. 
 
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. 144. §-ának (2) bekezdése szerint a kampányidőszakban a jelölő 
szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot, míg 
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a (3) bekezdése értelmében plakát a kampányidőszakban – a törvény (4)-(7) 
bekezdéseiben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.  
 
Az ítélőtábla egyetértett a területi választási bizottság határozatának álláspontjával 
annyiban, hogy a plakátok eltávolításával kapcsolatos esetleges jogsértés nem 
befolyásolhatta közvetlenül és direkt módon a választás eredményét, mivel nem 
lehet egyértelműen olyan kijelentést tenni, hogy mindez a választók szavazási 
akaratát közvetlenül érintette volna. A plakátok eltávolítása ugyan nyilvánvalóan 
sérti a Ve. a választási plakátok kihelyezésére vonatkozó rendelkezéseit, az ezzel 
kapcsolatos sérelem azonban nem a választás eredményének megállapításával 
kapcsolatban, hanem még ezt megelőzően, a kampányidőszakban igénybe vehető 
jogorvoslati eszközökkel orvosolható. A kérelmező nem állított és igazolt a 
szavazóköri eredményekre, azok összesítésére, az eredmény megállapítására 
direkt kiható eljárási szabálysértést. Önmagában pedig az érvényes szavazatok 
közötti kisebb mértékű különbség nem ad okot az újraszámolás elrendelésére. 
 
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 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: 
 

                                                                                                             tisztviselő  

 


