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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Aranyosi Richárd ügyvéd (címe) által képviselt 
kérelmező neve (címe) kérelmezőnek – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi 
Választási Bizottság (3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatti székhelyű) 
kérelmezett ellen a 124/2014. (X. 17.) számú határozat vonatkozásában 
előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelem folytán indított nemperes eljárásban – 
tárgyaláson kívül – meghozta a következő 
 

v é g z é s t : 
 
Az ítélőtábla a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 
124/2014. (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 : 
 
S. Község Helyi Választási Bizottsága 52/2014 (X. 12.) számú határozatával a 
települési önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános 
választásán S. 001. számú szavazókörben a képviselőválasztás eredményét a TK 
05-272-001-6 számú jegyzőkönyv szerint megállapította.  
A jegyzőkönyv tanúsága szerint e szavazókörben az érvénytelen lebélyegzett 
szavazólapok száma 19 darab volt.  
 
S. településen a kérelmezőre és V. M-ra egyaránt 216 darab szavazatot adtak le, 
ezért a két jelölt között sorsolásra került sor, amelynek eredményeként V. M. 
került kiválasztásra. 
A kérelmező a helyi választási bizottság határozata ellen fellebbezést terjesztett 
elő, amelyben annak megváltoztatását, a leadott és érvénytelennek minősített 
szavazólapok és szavazatok újraszámolását, s a szavazás eredményének az 
ismételt megállapítását indítványozta.  
Fellebbezése indokolásában kifejtette, hogy S. 001. számú szavazókörben a 19 
érvénytelenné nyilvánított szavazólap közül több akként került kitöltésre, hogy a 6 
képviselőjelölt neve előtt található körben két egymást metsző, tollal behúzott 
vonal volt, azonban a többi képviselőjelölt neve előtt található kör rendre egy-egy 
vízszintes vonallal áthúzásra került. Ezeket a szavazatszámláló bizottság 
érvénytelennek nyilvánította, csakúgy, mint azokat a szavazólapokat, amelyeken a 
jelölt neve előtt található kör besatírozásra került tollal vagy pedig a kör egymást 
többszörösen metsző spirális vonallal került feltöltésre.  
Álláspontja szerint ezek érvényes szavazatoknak minősülnek. 
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A kérelmezett 2014. október 17. napján hozott, 124/2014. (X. 17.) számú 
határozatával a helyi választási bizottság határozatát a mellékletét képező 
eredményjegyzőkönyvre és S. 001. számú szavazókör szavazatszámláló 
bizottságának szavazóköri eredményt megállapító döntésére kiterjedő hatállyal 
megváltoztatta.  
Megállapította, hogy S. 001. szavazókörben az érvénytelen szavazatok 
újraszámolása változást eredményezett és az érvénytelen lebélyegzett 
szavazólapok száma e szavazókörben 19-ről 13-ra, a jelöltekre leadott összes 
érvényes szavazólap száma S-on 346-ról 352-re, a kérelmezőre leadott szavazatok 
száma e szavazókörben 100-ról 101-re, a V. M-re leadott szavazatok száma 103-
ról 104-re, S. településen – tehát összesen – mindkettejük esetében 1-gyel nőtt, 
tehát 217-re változott.  
A többi jelölt esetében nem változott az érvényes szavazatok száma. 
 
E határozat ellen a kérelmező a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Ve.) 43. §-ának (1) és (5) bekezdésire, 46. §-ának da) és dc) 
pontjaira, 186. §-ának (2) bekezdésére, valamint a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 
13. §-ának (1) bekezdését felhívva felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, 
amelyben az érvénytelennek minősített 19 darab szavazólap ismételt 
újraszámolását és megvizsgálását, a szavazás eredményének a megállapítását, s 
az újraszámolás eredményeként ismételten előálló szavazategyenlőség esetén 
sorsolás lefolytatását kérte. 
Hivatkozása szerint a kérelmezett határozatának indokolásából nem derül ki, hogy 
a korábban érvénytelennek nyilvánított szavazólapok miként kerültek felülbírálatra, 
a 19 darab, korábban érvénytelennek minősített szavazatból hány szavazat volt 
érintett a fellebbezésében említett két tényállással, s az általa érvényesként 
elfogadni kért szavazatok miért maradtak érvénytelenek. 
Hangsúlyozta, hogy az újraszámolást követően a másodfokú eljárásban előálló 
ismételt szavazategyenlőség ismételt sorsolást tett volna szükségessé. 
 
A kérelem alaptalan. 
 
A Ve. 241. §-ának (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság szavazóköri 
eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási 
eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye. 
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében 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. 
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint, 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 



Debreceni Ítélőtábla 
Pk.I.20.720/2014/4. szám 
 

3 

szavazatok újraszámlálása esetén a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati 
kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő hat napra nő, és a választási 
bizottság vagy a bíróság a választási irodák tagjainak közreműködését igénybe 
veheti. 
 
Az ítélőtábla az eredetileg 19, majd a másodfokú eljárásban ebből 13 
érvénytelennek és 6 érvényesnek nyilvánított szavazat megvizsgálását és 
újraszámolását követően az alábbiakat állapította meg. 
 
Mindenekelőtt kiemeli, hogy a kérelmező által leírt két tényállás előfordulása 
esetén a kérelmezett az érintett szavazólapokat érvényesnek minősítette, vagyis 
azt a szavazólapot is érvényesnek tekintette, ahol a képviselőjelölt neve előtt 
található körben két egymást metsző, tollal behúzott vonal volt, s a többi 
képviselőjelölt neve előtt található kör rendre egy-egy vízszintes vonallal áthúzásra 
került, illetőleg azt a szavazólapot is érvényesnek fogadta el, ahol a képviselőjelölt 
neve előtti körben több egymást metsző vonal került elhelyezésre. 
 
A 6 darab érvényesnek nyilvánított szavazólap közül 2 darab esetében a 
képviselőjelölt neve előtt található körben két egymást metsző, tollal behúzott 
vonal volt, ám a többi képviselőjelölt neve előtt található kör vagy a jelölt neve 
egy-egy vízszintes vonallal áthúzásra került, 1 darab esetében a jelölt neve melletti 
körben alakilag a szokásostól (+ X) ugyan eltérő, de egymást metsző vonalak, míg 
3 darab esetében a jelölt neve melletti körben több egymást metsző vonal került 
elhelyezésre.  
A kérelmezett ezeket mind érvényes szavazólapoknak tekintette. 
 
A fennmaradó 13 érvénytelennek nyilvánított szavazólap közül 2 darab teljesen 
üres, 10 darab esetében 6-nál több jelöleltre szavaztak, 1 darab szavazólapnál 
pedig a jelölt neve mellett található körben párhuzamos – tehát egymást nem 
metsző – vonalak kerültek elhelyezésre. 
 
Az Ötv. 13. §-a (1) bekezdésének második mondata értelmében 
szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú 
szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. 
Figyelemmel arra, hogy az első ízben kialakult szavazategyenlőség esetén a 
sorsolás megtörtént, s a kérelmező és V. M. közül utóbbi jelölt került kisorsolása, 
ezért az ítélőtábla álláspontja szerint a szavazatok másodfokú eljárásban történt 
újraszámolását követően a két jelölt esetében ismételten előálló 
szavazategyenlőség – miután az eredmény tényét érdemben nem befolyásolta – 
nem teszi lehetővé az ismételt sorsolás elrendelését. 
 
Mindezekre tekintettel az ítélőtábla a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének a) pontja 
alapján a kérelmezett határozatát helybenhagyta. 
 
A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki. 
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Az ítélőtábla az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 
59. §-ának (1) bekezdése alapján kötelezte az alaptalan felülvizsgálati kérelmet 
előterjesztő kérelmezőt az Itv. 43. §-ának (7) bekezdése szerinti mértékű eljárási 
illeték megfizetésére. 
 
Debrecen, 2014. október 22. 
 
Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Bakó Pál s.k. bíró, Dr. 
Pribula László s.k. bíró 
 
                                                                                   A kiadmány hiteléül: 
 

                                                                                                     tisztviselő  


