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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Illés-Csikai Boglárka ügyvéd ügyintézése mellett a dr. 
Illés-Csikai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek 
a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 123/2014. (X. 22.) 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 Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 123/2014. (X. 22.) 
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:  

 

A kérelmező a 2014. október 12. napján Püspökladány városban tartott 
önkormányzati választással kapcsolatban a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2.§-a (1) bekezdésének a), c) és e) pontjaiban, 
valamint a 143. §-ában foglalt rendelkezéseknek a megsértésére alapított kifogást 
terjesztett elő, kérte az 1., 15. és 16. számú szavazókörökben a választási eljárás 
megsemmisítését, és a választási eljárás megismétlésének az elrendelését. Előadta, 
hogy a 15. és a 16. számú szavazókörök szavazóhelyiségeiben Zs. S. aktivista 
többször megjelent, az oda érkező választópolgárokkal beszélgetéseket folytatott, 
amivel őket befolyásolhatta döntésükben; az 1. számú szavazókör előtt dr. L. P. 
képviselőjelölt hosszabb ideig tartózkodott, a választópolgárokkal beszélgetéseket 
folytatott; a 15. és a 16. számú szavazókör előtt helyi lakosok alkoholt és pénzt 
osztottak, és ezzel befolyásolták a választókat. 

 

A Püspökladányi Helyi Választási Bizottság a 2014. október 18-i ülésén tanúként 
hallgatta meg a kérelmező által előállított Sz.Z-t, aki előadta, hogy Zs. S. többször 
megjelent a 15. számú szavazókörben, a távozásra 18 órakor szólították fel, továbbá 
a G.G. utcán italt osztottak és ittak; H. J-t, aki előadta, hogy a 15. számú 



Debreceni Ítélőtábla 

Pk.I.20.758/2014/2.     2 

 
szavazókörben Zs. S. volt benn, 18 órakor szólították fel a távozásra; K. Cs-t, aki úgy 
nyilatkozott, hogy a 16. számú szavazókörben Zs. S. ki-be járkált, többször 
beszélgetett szavazókkal; M. I-nét aki elmondta, hogy az 1. számú szavazókörben dr. 
L. P. 20 percnél tovább is jelen volt; S. J-t, aki elmondta, hogy az 1. számú 
szavazókörben dr. L. P. kb. fél óráig tartózkodott; valamint M. H-t, aki a jelen 
kérelem tárgyává tett jogsértésekről nem számolt be. A helyi választási bizottság a 
102/2014. (X. 18.) határozatával a kifogást elutasította azzal az indokolással, hogy a 
kérelmező nem bizonyította a kifogásában állítottakat. 

A kérelmező a határozattal szemben fellebbezéssel élt, kérte a határozat 
megváltoztatását, az 1., 15. és 16. számú szavazókörben a választási eljárás 
eredményének megsemmisítését, a választás megismételtetését. Újra előadta a 
kifogásában állított jogsértésekre hivatkozásait azzal, hogy a helyi választási 
bizottság a bizonyítékokat nem megfelelően mérlegelte.  

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság a 123/2014 (X.22.) TVB 
határozatával a helyi választási bizottság határozatát megváltoztatta, és a kifogásnak 
abban a részben helyt adott, hogy megállapította a jogszabálysértést. A határozat 
indokolása szerint a kérelmező által meghallgatni kért tanúk nyilatkozatai alapján 
megállapítható volt, hogy az 1., 15. és 16. számú szavazókörökben jogszabálysértés 
történt azáltal, hogy az 1. számú szavazókörben az egyéni választókerületi 
képviselőjelölt, a 15. és a 16. számú szavazókörben egy másik szavazatszámláló 
bizottság egy-egy tagja, továbbá az egyik jelölőszervezet aktivistája is megjelent; 
azonban az 1. számú szavazókörben a jogosulatlan jelenlét időtartama 20-30 perc 
lehetett, amely idő alatt nem valószínűsíthető, hogy 62 választópolgár – ez a 
szavazatkülönbség állt fenn az első és második legtöbb szavazatot kapó jelöltre 
leadott szavazatok száma között – le tudta volna adni a szavazatát; míg a 15. és a 
16. számú szavazókörben történt jogosulatlan jelenlét időtartama nem volt 
megállapítható, így nem tehető arra vonatkozó megállapítás, hogy mindez 
befolyásolhatta volna a választás eredményét. Mindezek alapján a jogszabálysértés 
megállapítása mellett a választás eredményének megsemmisítésére és a választás 
megismétlésére irányuló indítvány nem volt megalapozott. 

A határozat ellen a kérelmező a Ve. 2. §-a (1) bekezdésének a), c) és e) pontjaira, a 
218. §-a (2) bekezdésének c) pontjára és a 233. §-a (3) bekezdésének a) és b) 
pontjaira hivatkozással bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, kérte a területi 
választási bizottság határozatának és a választási eljárásnak a megsemmisítését, és 
az 1., 15. és 16. számú szavazókörökben a választási eljárás megismétlését. Előadta, 
hogy az 1. számú szavazókörben az egyik képviselőjelölt a szavazóhelyiségben 
tartózkodott 20-30 percet, de ezen kívül a szavazóhelyiség bejáratától mintegy 10 
méter távolságon belül folytatott kampánytevékenységet; figyelmen kívül hagyta 
továbbá a területi választási bizottság, hogy a polgármester-jelöltekre leadott 
szavazatok száma között a különbség mindössze 5 szavazat volt; a 15. és a 16. 
számú szavazókörökben pedig megállapítható volt a jogosulatlan tartózkodás 
időtartama. Csatolta K.J. nyilatkozatát, aki előadta, hogy a 16. számú szavazókörben 
Zs. S. többször megjelent; K. Cs. nyilatkozatát, amely szerint a 16. számú 
szavazókörben Zs. S. többször megjelent, 5-15 perceket töltött ott, és szavazókkal 
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beszélgetett; H. J. nyilatkozatát, amely szerint a 15. számú szavazókörben Zs. S. 
több alkalommal megjelent; S. J. nyilatkozatát, aki úgy adta elő,  hogy az 1. számú 
választókerületben id. L. P. a szavazóhelyiségben 10-20 percet tartózkodott, majd 
egyszer látta, hogy ezt követően a rendelő előtt beszélget emberekkel. Csatolt 
továbbá egy hangfelvételt a 15. és 16. számú szavazókörben történt, a választási 
eljárási rendelkezéseket sértő egyéb események igazolására. 

Az ítélőtábla a kérelmet a következők szerint nem találta alaposnak:  

A Ve. 208. §-a értelmében  kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a 
választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. 

A Ve. 222. §-ának (1) 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 Ve. 43. §-ának (1) bekezdése szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló 
bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A (2) 
bekezdés értelmében eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely 
alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték lehet különösen a 
nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. 

A helyi választási bizottság a bizonyítási eljárást lefolytatta: a kérelmező által 
előállított tanúkat kihallgatta. 

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.   

Az ítélőtábla teljes egészében osztotta a területi választási bizottság álláspontját 
annyiban, amely szerint bár megállapítható, hogy dr. L. P. az 1. számú 
választókörben rövid, legfeljebb 20-30 perces időszakban jogosulatlanul tartózkodott, 
továbbá Zs. S. a 15. és 16. számú szavazókörben meghatározatlan időszakban 
jogosulatlanul tartózkodott, de a rendelkezésre álló adatokból nem lehet olyan 
következtetést levonni, hogy a jogosulatlan tartózkodás bármilyen módon 
befolyásolhatta a választópolgárok akaratát, különös tekintettel a jogosulatlan 
tartózkodás bizonyított időtartamára, valamint arra, hogy hasonló arányú szavazati 
különbség született azokban a szavazókörökben is, ahol nem volt megállapítható 
jogsértés. A felülvizsgálati kérelmekhez mellékelt nyilatkozatok és hangfelvétel sem 
dr. L. P-nek a szavazókör előtti tartózkodásának időtartamára, sem Zs. S. a 
szavazókörben jogosulatlanul tartózkodásának időtartamára, sem az általuk a 
szavazópolgárokkal folytatott beszélgetések tartalmára, vagy a választói akarat 
bármilyen más módon történő befolyásolására nem tartalmaztak releváns 
információkat, ilyen jellegű jogsértésekre a szavazóköri jegyzőkönyvekben sincs adat. 
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A bizonyított jogsértésekből – még abban az esetben sem, ha a szavazóhelyiségben 
vagy előtte hosszabb időtartamú jogosulatlan tartózkodás lenne igazolható – más 
adat hiányában nem lehet következtetést levonni a választási eredmények vitatására, 
holott a jogsértések alapján a kérelmező ilyen jogkövetkezmények alkalmazását 
kérte, amelyre a fentiek szerint nincs indok. 

Mindezek alapján az ítélőtábla a megjelölt okból a másodfokú határozat 
jogszabálysértő voltát nem állapította meg, ezért a határozatot a Ve. 231. §-a (5) 
bekezdésének a) pontja alapján helybenhagyta.  

A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 62. §-a (1) bekezdésének s) 
pontja alapján a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló 
nemperes eljárásban a kérelmezőt illeték-feljegyzési jog illette meg. 

Az Itv. 43. §-ának (7) bekezdése szerint az eljárás illetéke 10 000 Ft, amelynek 
megfizetésére az ítélőtábla az Itv. 59. §-ának (1) bekezdése alapján az 
eredménytelenül kérelmezőt kötelezte. 

Debrecen, 2014. október 27. 

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  

  

 


