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A Debreceni Ítélőtábla dr. Moskovits Károly ügyvéd ügyintézése mellett a Sipos & 
Moskovits Ügyvédi Iroda (cím) és dr. Helmeczy László ügyvéd (cím) által képviselt 
‘kérelmező neve’ (cím) kérelmezőnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi 
Választási Bizottság 81/2014. (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 kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. 
 
Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I n d o k o l á s 
 

A Balkány Helyi Választási Bizottság 63/2014. (X.13.) számú határozatával a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött 
általános választásán Balkány településen a polgármester-választás eredményét a 
határozata mellékletét képező és két eredeti példányban a polgármester-választás 
eredményéről elkészített jegyzőkönyv szerint állapította meg. Elrendelte a 
határozata közzétételét a Balkányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az 
önkormányzat hivatalos honlapján. A határozat mellékletét képező, a szavazóköri 
jegyzőkönyvek adatain alapuló, a polgármester-választás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv szerint a szavazóként megjelent választópolgárok száma 2945, az 
urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 2944, az érvénytelen lebélyegzett 
szavazólapok száma 44, az érvényes szavazólapok száma 2900. A választás 
eredményes volt, a megválasztott polgármester neve P.. ‘kérelmező’ 1410, P. 1490 
szavazatot kapott. 
 
A kérelmező a határozat ellen benyújtott fellebbezésében elsődlegesen a választás 
eredményének az érvénytelenségét kérte megállapítani, másodlagosan a 
szavazatok újraszámlálását kérte a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 242. § (2) bekezdés a) pontja alapján. Balkány 
település mind a hat szavazókörében megjelölte azokat a körülményeket, amelyek 
álláspontja szerint a Ve. 174., 185., 186., 188-205. §-aiba ütközővé teszik az 
eredményt megállapító határozatot. Az érvénytelen szavazatok nagy száma, a 
megjelölt szabálytalanságok, illetve érvénytelen szavazatok elismerése miatt, az 
esetében az érvényes szavazatok érvénytelenné nyilvánítása miatt a szavazatok 
újraszámlálását kérte. 
 



Pk.II.20.713/2014/2. szám 2 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság a 81/2014. (X.17.) 
számú határozatával a fellebbezést elutasította, a Balkány Helyi Választási 
Bizottság 63/2014. (X.13.) számú határozatát helybenhagyta. Az indokolásban a 
Ve. 43. §-ának (1) bekezdése felhívásával a rendelkezésére álló bizonyítékok 
alapján úgy foglalt állás, hogy a fellebbező az előadott állításait, feltételezéseit 
alátámasztó bizonyítékokat nem nyújtott be. Az általa csatolt iratok pedig nem 
voltak alkalmasak az állításai alátámasztására. Erre tekintettel a tanúk 
meghallgatását nem tartotta indokoltnak. 
 
A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében egyaránt kérte a határozat 
elsőfokú határozatra kiterjedő megváltoztatását, a választási eljárás alapelvei 
megsértésének, a választási eredmény érvénytelenségének a megállapítását, a 
szavazatok újraszámlálását, a határozat megváltoztatását, hatályon kívül 
helyezését, az eredmény megsemmisítését. A másodfokú határozatot részletes 
indokolás és bizonyítás bevezetése nélkül nem tartotta törvényesnek és 
megalapozottnak. Indokolása szerint a Ve. egyértelműen és kategorikusan 
határozza meg a választás során végrehajtandó hivatali és választási bizottsági 
feladatokat. A komoly tiltó és megállapító szabályok a választás tisztaságát 
célozzák, ezért azok betartása fontos. Álláspontja szerint a közölt és csatolt 
bizonyítékokból, mint okiratokból jól látható, hogy számos esetben sérült úgy a 
Ve. alapelve és a Ve.-ben meghatározott szabályok betartása, amely a balkányi 
választás eredményét joggal kérdőjelezi meg. Magát a rontott szavazatokat is 
esetében másképp alkalmazta a választási bizottság, mint tette azt az ellenjelölt 
esetében. Összességében kijelenthetőnek ítélte, hogy Balkányban sérült a 
választás tisztasága, az esélyegyenlőség a jelöltek között. Álláspontja szerint a 
részletes, mindenre kiterjedő és valós indokokat felsorakoztató határozat állja meg 
a törvényesség szintjét. Kérelmében szavazókörönként megjelölte a kifogásolt 
magatartásokat, körülményeket: 
1. Az idősotthoni gondozó mutatta a választópolgároknak, hogy kire szavazzanak, 
ezzel őket befolyásolta. Delegáltjuk észrevételét jegyzőkönyvben nem rögzítették. 
A jegyzőkönyvet nem az urnákkal együtt vitték be. Az urnák használtak és 
szakadtak voltak, a szavazás befejeztével a szavazatszámlálást megelőzően a két 
nagy urnát nem ragasztották le, nem pecsételték le, nem írták alá.  
2. Érvénytelenítették azt a szavazatot, amelyen az ő neve mellett a körben X volt, 
míg P. neve le volt húzva. A delegált észrevételét nem vették jegyzőkönyvbe. A 
szavazás ötszöri átszámolásából a jegyzőkönyvben csak három szerepel. A 
jegyzőkönyvön F. delegált aláírását utólag pótolták. Az urnák használtak, 
szakadtak voltak, az ellenőrzőlap kimaradt. A nyílást a szavazás után nem 
ragasztották le. A kötegelést rögzítő szalag sem lepecsételve, sem aláírva nem lett. 
A mozgóurna nyílása sem lett lezárva, lepecsételve, aláírva. Ugyanígy a szavazás 
befejezését követően sem. 
3. Az egyik jegyzőkönyvön a delegált aláírását utólag pótolták. A bekötegelt 
szavazólapokat a delegáltak nem írták alá. Az, hogy az urnában lévő lebélyegzett 
szavazólapok száma eggyel kevesebb volt a szavazóként megjelent 
választópolgárok számához képest, felveti többféle szabálytalanság, elsősorban a 
láncszavazás gyanúját. Az eltérés igazolására csatolta a szavazóköri jegyzőkönyvet 
és a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról letöltött adatokat.  
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4. Az, hogy a két érvénytelen – egyik üres, másikon mind a két polgármester be 
volt ikszelve – szavazat volt, felvetheti bűncselekmény gyanúját, elképzelhető, 
hogy a két X két különböző tollból származik. Az érintett szavazólap igazságügyi 
szakértői vizsgálatát indítványozta. 
5. A szavazás kezdő időpontját megelőzően már a szavazóhelyiségben 
tartózkodott egy szavazó hölgy a fiával. A láncszavazás gyanúját vetheti fel az a 
körülmény, hogy a számoláskor 80-100 szavazaton egymást követően hét ember 
ismétlődött, illetve sok szavazólap feltűnően kicsire volt hajtogatva. Delegáltjuk 
jegyzőkönyv-másolatot nem kapott. Az urnák szakadtak, használtak voltak, 
szavazás után a doboz nyílását nem ragasztották le. A megszámolt, gurigába 
tekert szavazólapokat csak az elnök írta alá és pecsételte le. Az üres 
szavazólapokat nem számolták és csak az elnök írta alá. A szavazást követően az 
urnákat nem zárták le, nem pecsételték le és nem írták alá a számlálás 
megkezdését megelőzően.  
6. Egy balkányi lakos több embert vitt szavazni és többször fordult a nap 
folyamán. Az, hogy a korábbi választásokhoz képest a balkányi választók száma – 
a májusi választáshoz képest 24 fővel – nőtt, a kizárólag szavazati szándékkal 
történő átjelentkezést bizonyítja. Az, hogy az ellenérdekű delegáltnak a mutatóujja 
be volt kötve, felvetheti annak a gyanúját, hogy a kötés alatt tollhegy volt, 
amellyel esetlegesen szavazatokat lehet érvényteleníteni. A 17 érvénytelen 
szavazat szakértői megvizsgálását kérte a tekintetben, hogy az X-ek egy tollból 
származnak-e. Felvetődik annak a gyanúja, hogy a ráadott érvénytelen szavazatok 
között érvényesek, a másik jelöltre adott érvényes szavazatok között 
érvénytelenek is lehetnek, ezért indítványozta valamennyi szavazókörben a 
szavazatok megvizsgálását, tanúk meghallgatását, a szavazó urnák megtekintését. 
 
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 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 fenti, kógens törvényi tartalmi követelményeknek 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. szavazás szabályait tartalmazó X. fejezeté-
nek, az eredmény megállapítása XI. fejezetben rögzített, valamint a 143/A. § és a 
307/A. § rendelkezéseire, illetve 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.  
 
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 22. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. előadó bíró,  
Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró 


