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A Debreceni Ítélőtábla dr. Baka István ügyvéd (cím) által képviselt ‘kérelmező 
neve’ (cím) kérelmezőnek – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási 
Bizottság 73/2014. (X.16.) 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 
 

Az Ajak Helyi Választási Bizottság 38/2014. (X.12.) számú határozatával a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött 
általános választásán Ajak településén a polgármester választásának eredményét a 
határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „jegyzőkönyv a 
polgármester-választás eredményéről” című jegyzőkönyv szerint megállapította. 
Elrendelte a határozat közzétételét az Ajak Város Önkormányzat hirdetőtábláján és 
a www.ajak.hu honlapján. Az indokolásban felhívta a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a 
továbbiakban: Övjt.) 12. §-át, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.)  14. §-ának (1), a 44. §-ának (1) bekezdését, a 
199. §-át, a 202. § (1) és a 307/N. § (1) bekezdését. E rendelkezéseknek 
megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesítette a település 
választókerületeiben a polgármesterre leadott szavazatokat és megállapította a 
választás eredményét. A határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint a 
névjegyzékben lévő 3224 választópolgárból szavazóként megjelent 2259; az 
urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma 1, a lebélyegzett 
szavazólapok száma 2258, az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 38, az 
érvényes szavazólapok száma 2220. ‘kérelmező neve’ kérelmező 1005, K. 1215 
szavazatot kapott, a választás eredményes volt, a megválasztott polgármester K. 
 
Az Ajak Helyi Választási Bizottság 39/2014.(X.12.) számú határozatával az egyéni 
listás települési önkormányzati képviselők választásának eredményét a határozat 
mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a települési 
önkormányzati képviselők választásának eredményéről” című jegyzőkönyv szerint 
állapította meg. Elrendelte a határozata közzétételét az önkormányzat hirdető-
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tábláján és a www.ajak.hu honlapján. A határozat indokolásában az Övjt. 13. §-a, 
a 4. §-a, a Ve. 306. § (2), 14. §-ának (1), 44. §-ának (1) bekezdése, a 99. §-a, a 
202. § (1) és a 307/A. § (1) bekezdése felhívásával a szavazóköri jegyzőkönyvek 
alapján összesítette Ajak település választókerületben a települési önkormányzati 
képviselőkre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, 
amelyet jegyzőkönyvbe foglalt. A határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint 
a választás eredményes, a megválasztott képviselők száma 6 fő, a jelöltek száma 
18 volt. 
 
A polgármester-jelölt kérelmező a helyi választási bizottság eredményt megállapító 
határozatai ellen a Ve. 241. § (1)-(3) bekezdései alapján fellebbezést terjesztett 
elő. Álláspontja szerint azok a szavazatszámláló bizottságok szavazóköri 
eredményt megállapító törvénysértő döntésein alapulnak, ebből kifolyólag a 
szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására 
vonatkozó szabályok megsértésével születtek. A fellebbezési kérelme a támadott 
határozatok megsemmisítésére és a polgármester, valamint a helyi önkormányzati 
képviselő-választás megismételtetésére irányult. Indokai szerint a választást 
megelőző este 21 és 22 óra között nyolcan, köztük K. polgármester-jelölt, T. és S. 
képviselőjelöltek, valamint ismeretlen társaik bementek az önkormányzat 
épületébe, ahol másfél órát tartózkodtak. A másnapi szavazás kellékeit ott 
tárolták, tudomása szerint ott illetéktelen személyek nem tartózkodhattak. A 
különböző szavazókörökbe ebből a helyiségből szállították át másnap reggel a 
szavazólapokat a szavazóhelyiségbe. A fellebbező szerint ezzel is összefüggésbe 
hozható az, hogy az 1. számú szavazókörben eggyel több lebélyegzett szavazólap 
volt fellelhető. Ez önmagában felveti a választási csalás bűntettének megalapozott 
gyanúját, illetve azt is, hogy a településen láncszavazás történt. Sérült a 
választások tisztasága és a jóhiszemű, rendeltetésszerű joggyakorlás Ve. 2. § (1) 
bekezdés a) és c) pontjában foglalt alapelve. A megjelentekhez képest rendkívül 
nagyszámúnak ítélte az 1. és 3. számú szavazókörben a 147, a 2. számú 
szavazókörben a 9 érvénytelen szavazólapot. Kérte tanúként meghallgatni a 
fentieket észlelő és a rendőrségre bejelentést tevő T. Zs.-t és a bent tartózkodó K. 
B.-t, akitől tudomását származtatta. Kifogásolta a helyi választási bizottság 
határozatát amiatt is, hogy az nem felel meg a Ve. 46. §-ában felsorolt kötelező 
tartalmi elemeknek.  
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 73/2014. (X.16.) 
számú határozatával a fellebbezést elutasította, az Ajak Helyi Választási Bizottság 
38/2014.(X.12.) és 39/2014.(X.12.) számú határozatait helybenhagyta. 
Indokolásában a Ve. 43. §-ának (1) bekezdése felhívásával megállapította, hogy a 
beadványozó az általa előadott több állítás, feltételezés alátámasztására szolgáló 
bizonyítékot a fellebbezéséhez nem nyújtott be. Erre is tekintettel a 
tanúbizonyítást nem tartotta indokoltnak. 
 
A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a területi bizottság 
határozatának a törvényen kívül helyezését, új választás kiírásának az elrendelését 
kérte. Indokai szerint az 1. számú választókerületben a választási lapokból 
urnazárás után egy szavazólappal többet számoltak. Tudomással bír arról, hogy 
október 11-én este K. néhány társával bement az önkormányzat épületébe, abba a 

http://www.ajak.hu/


Pk.II.20.703/2014/2. szám 3 

helyiségbe, ahol a szavazáshoz elő voltak készítve a szavazólapok és a 
névjegyzékek. A 3. szavazókörben volt olyan szavazólap, amely a szavazatszedő 
bizottság által nem volt hitelesítve. Mindezek alapján a választás eredménye nem 
tisztességes, megsértették a titkosság elvét. 
 
A kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan. 
 
A Ve. 231. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontjai, valamint a (2) bekezdése taxatíve 
meghatározzák azokat az eseteket, amelyek kizárják a bírósági felülvizsgálati 
kérelem érdemi vizsgálatát. E törvényi rendelkezés alapján az ítélőtáblának 
elsődlegesen abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a kérelem a formai 
vizsgálat alapján érdemben elbírálható-e.  
 
A Ve. 221. §-ának (1) és 222. §-ának (1) bekezdése eltérően határozzák meg azt 
a személyi kört, aki a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést, 
illetve a másodfokú határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A 
kérelmező mint központi névjegyzékben szereplő választópolgár a fellebbezési 
jogát gyakorolhatta, azonban bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására csak az 
esetben jogosult természetes személyként, amennyiben az ügyben érintett.  
A Kúria több határozatában, így például a Kvk.III.37.179/2014/3., és a 
Kvk.III.37.503/2014/3. számú végzéseiben kimondta, hogy az érintettség csak 
akkor állapítható meg, ha az állított jogsérelem közvetlenül kihat a kérelmező saját 
jogaira és kötelezettségeire.  
 
Az ítélőtábla megállapította, hogy a természetes személy kérelmező kérelmében az 
üggyel kapcsolatos érintettségéről nem nyilatkozott, arra nem hivatkozott. A 
polgármester-jelölt kérelmező személyes érintettségére kizárólag a polgármester-
választás eredményét megállapító döntés kapcsán lehet következtetni. Azonban a 
képviselő-testületi tagok esetében a választási bizottságnak a választási eredményt 
megállapító döntése kapcsán az üggyel kapcsolatos érintettsége nem állapítható 
meg, az állított jogsérelem a kérelmező jogaira és kötelezettségeire személyesen 
és közvetlenül nem hat ki.  
 
Ezért ebben a keretben a bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálat nélküli 
elutasításának a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja alapján volt helye. 
 
A választás eredménye elleni jogorvoslat Ve. 241. §-ában rögzített szabályai a 
bírósági felülvizsgálati kérelem 208. §, 223. § (3) bekezdés a) pontja és a 224. §-
(3) bekezdés a) pontja rögzített, a választási eljárás alapelveinek megsértésére 
történő hivatkozását is engedő általános szabályaitól eltérnek, különösek abban a 
tekintetben, hogy a jogorvoslati kérelemben a hivatkozás alapja kizárólag a Ve. 
241. § (2) bekezdés a) és b) pontjában megjelöltek lehetnek.  
E szerint 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 választásra irányadó jogszabályt értelemszerűen a jogforrás, a 
szakaszszám és a bekezdés megjelölésével lehet pontosan felhívni. 
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A választási ügyekben a Kúria határozatai alapján kialakult következetes bírói 
gyakorlat szerint a jogszabálysértés megjelölése csak jogszabályhelyre utalással 
történhet. A jogszabálysértésre hivatkozás, azaz a kérelem indokai csak ez esetben 
felelnek meg a Ve. kérelemmel szemben támasztott tartalmi követelményeinek 
(Kúria Kvk.I.37.221/2014/2., Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.II.37.223/2014/2.). 
Ahogyan a fellebbezés tartalmi hiánya nem pótolható a felülvizsgálati kérelemben, 
úgy a kérelem tartalmi hiányát sem pótolja a fellebbezésben történt hivatkozás. 
A kérelem kógens törvényi tartalmi követelményeinek való megfelelést szolgálja 
az, hogy a Ve. 224. §-ának (5) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati 
eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. 
 
Az ítélőtábla megállapította, hogy a kérelmező a bírósági felülvizsgálat irányát 
kijelölő jogszabálysértést, a kérelmével tartalmi összefüggésbe hozható 
jogszabályhelyet - figyelemmel a Ve. 164. és 199-205. §-aira, a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 4/2014. (VII. 24.) IM 
rendeletre - nem jelölt meg.  
További hiányossága a kérelemnek, hogy az nem tartalmazza a kérelem 
benyújtójának a személyi azonosítóját sem. 
 
A választási eredményt támadó, a törvénysértés pontos megjelölése nélkül érdemi 
felülvizsgálatra alkalmatlan kérelmet az ítélőtábla a Ve. 231. § (1) bekezdés a) és 
d) pontja, 222. § (1) bekezdése, 224. § (3) bekezdés a) és c) pontja, illetve 241. § 
(2) bekezdés alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 
 
A határozat ellen a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése alapján további jogorvoslatnak 
helye nincs. 
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének s) pontja 
alapján a kérelmezőt a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló 
nemperes eljárásban illetékfeljegyzési jog illette meg. Kérelmének érdemi vizsgálat 
nélkül történt elutasítása miatt az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
illetékmentes. A meg nem fizetett eljárási illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 
13. §-ának (2) bekezdése alapján a kérelmező megfizetésre nem kötelezhető, azt 
a 14. § alapján az állam viseli. 
 
D e b r e c e n, 2014. október 21. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. előadó bíró,  
Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró 


