
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA 

Pk.I.20.759/2014/2. szám  

  

 

A Debreceni Ítélőtábla a dr. Vékony Miklós ügyvéd (címe) által képviselt I. rendű 
kérelmező neve (címe) I. rendű és II. rendű kérelmező neve (címe) II. rendű 
kérelmezőnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 
105/2014. (X. 22.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme 
folytán indult (az ide egyesített Pk.I.20.760/2014 számú ügyben is) nemperes 
eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a következő 

 

v é g z é s t:  

  

Az ítélőtábla a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 
105/2014. (X. 22.) számú határozatát helybenhagyja. 

 

Kötelezi az I. és II. rendű kérelmezőt, hogy fizessenek meg az államnak - külön 
felhívásra – személyenként 10 000 (Tízezer) – 10 000 (Tízezer) forint eljárási 
illetéket. 

 

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.  

 

I n d o k o l á s:  

 

A 2014. október 12. napján Nyírmeggyes községben tartott polgármester-választáson 
megjelent 1 365 választópolgár, az érvényesen leadott 1 352 szavazatból a 
megválasztott Sz-né V. E. független jelölt 627; míg E. G. P. független jelölt 485, a II. 
rendű kérelmező mint független jelölt 94, az I. rendű kérelmező mint a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom jelöltje 146 szavazatot szerzett.    

 

Az I. és a II. rendű kérelmezők a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Ve.) 2.§-a (1) bekezdésének a) és e) pontjaiban foglalt 
rendelkezéseknek a megsértésére alapított kifogást terjesztettek elő, kérték a 
választási eljárás megsemmisítését és a választás megismétlését. Előadták, hogy Sz-
né V. E. polgármesterjelölt a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezetének a 
vezetőjével, Sz. T-vel együtt valótlanul tájékoztatta arról a választópolgárokat, hogy 
visszaléptek a javára a jelöltségtől, egyben arra kérve a választópolgárokat, hogy 
szavazatukkal Sz-né V. E-t támogassák. Csatoltak 21 személy által aláírt 



Debreceni Ítélőtábla 

Pk.I.20.759/2014/2.     2 

 
nyilatkozatot, amely szerint a választást megelőzően arról tájékoztatták valótlanul a 
választópolgárokat, hogy a kérelmezők visszaléptek a polgármester-jelöltségtől Sz-né 
V. E. javára; O. J. választópolgár nyilatkozatát, amely szerint a szavazóhelyiség 
bejáratánál őt megállították azzal, hogy szavazzon Sz-né V. E-re; D. I-né 
választópolgár nyilatkozatát, aki előadta, hogy azt állították felé, hogy az I. rendű 
kérelmező lemondott Sz-né V. E. javára; T. B. választópolgár nyilatkozatát, amely 
szerint látta, hogy Sz. T. a szavazás napján folyton a szavazóhelyiségből kijár és 
telefonál, míg egy szavazatszámláló bizottsági tag 12 óra körül azt mondta, hogy Sz-
né V. E. áll nyerésre; D. T. választópolgár nyilatkozatát, aki azt adta elő, hogy az 
egyik ismerősétől hallotta, hogy az I. rendű kérelmező átadta a szavazatait Sz-né V. 
E-nek; D. J. választópolgár nyilatkozatát, amely szerint a választás napján hallotta, 
hogy Sz. T. több választónak odakiabált, hogy Sz-né V. E-re kell szavaznia; valamint 
F. F. választópolgár nyilatkozatát, aki azt adta elő, hogy Sz. T. a választóhelyiségben 
arra buzdított, hogy Sz-né V. E.-re kell szavazni. 

A Nyírmeggyesi Helyi Választási Bizottság a 2014. október 17-i ülésén tanúként 
hallgatta meg F. F-et, P. N-t, B. K-nét, T. M-nét és Sz. T-t. A helyi választási bizottság 
a 35/2014. (X. 17.) határozatával a kérelmezők egyesített kifogását elutasította azzal 
az indokolással, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem volt megállapítható a 
választási eredményt befolyásoló jogsértés. 

A kérelmezők a határozattal szemben fellebbezéssel éltek, kérték a határozat 
megváltoztatását, valamint a választási eljárás megsemmisítését és megismétlését. 
Újra előadták a kifogásaikban állított jogsértésekre hivatkozásaikat azzal, hogy a helyi 
választási bizottság a bizonyítékokat nem megfelelően mérlegelte. Mellékeltek 
továbbá egy fényképfelvételt arról, hogy a helyi választási bizottság ülése alatt a 
hivatal udvarán 50-70 nyugtalan ember tartózkodott, amely nyomásgyakorlás sérti a 
választás tisztaságát. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság a 105/2014 (X.22.) 
TVB határozatával a helyi választási bizottság határozatát megváltoztatta, és a 
kifogásnak abban a részben helyt adott, hogy megállapította a jogszabálysértéseket 
annak a rögzítésével, hogy azoknak a választási eredményre érdemben kiható 
hatásuk nem volt. A határozat indokolása szerint a bizonyítékokból nem állapítható 
meg minden kétséget kizáróan, hogy a jogsértések érdemi befolyással lettek volna a 
választás eredményére, mindezek alapján a jogszabálysértés megállapítása mellett a 
választás eredményének megsemmisítésére és a választás megismétlésére irányuló 
indítvány nem volt megalapozott. 

 

A határozat ellen a kérelmezők a Ve. 2. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontjaira 
hivatkozással bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, kérték a választási 
eljárásnak a megsemmisítését, és a választási eljárás megismétlését. Előadták, hogy 
a valótlan híresztelések érdemben befolyásolták a választás eredményét, amelyet 
alátámaszt, hogy az I. rendű kérelmező a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
képviselő-jelöltjeként 436, míg polgármester-jelöltjeként csak 146 érvényes 
szavazatot kapott; valamint a párt a megyei önkormányzati képviselők választásán 
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462 érvényes szavazatban részesült. A szavazatok közötti jelentős eltérést kizárólag 
az alaptalan híresztelés okozhatta.    

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 kérelmezők 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 a rendelkezésre álló adatokból nem lehet olyan 
következtetést levonni, hogy a polgármester-jelöltségről visszalépésre tett alaptalan 
közlés bármilyen módon befolyásolhatta a választópolgárok akaratát, különös 
tekintettel arra, hogy az eljárásban a nyilatkozatot tevők körén túl más személyek 
irányában tett közlés nem bizonyított, és ehhez képest a szavazatkülönbség a 
kérelmezők és a megválasztott polgármester között lényegesen nagyobb, a 
nyilatkozattevők sem állították, hogy a közlés hatására nem a kérelmezőkre 
szavaztak volna, a visszalépésre tett közlés nagyobb (internet, televízió, rádió, 
plakát) nyilvánosságot nem kapott, és a szavazólapon a kérelmezők neve is szerepelt 
polgármester-jelöltként. A jelölő szervezetre, valamint az I. rendű kérelmezőre ezen 
kívül adott szavazatok nagyobb számának okaira tett előadás csak a feltételezés 
szintjén maradt; továbbá arra nézve sincs objektív adat, hogy a helyi választási 
bizottság munkáját nagyobb számú, fenyegetően fellépő személyek ténylegesen 
befolyásolták volna. A bizonyított jogsértésekből más adat hiányában nem lehet 
következtetést levonni a választási eredmények vitatására, holott a jogsértések 
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alapján a kérelmezők ilyen jogkövetkezmények alkalmazását kérték, 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 kérelmezőket illeték-feljegyzési jog illette meg. 

Az Itv. 43. §-ának (7) bekezdése szerint az eljárás illetéke az egyesített eljárásban 
10 000 – 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  

      

 


