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A Debreceni Ítélőtábla dr. Gyulai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Gyulai & 
Beregszászi Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt kérelmező neve (cím) 
kérelmezőnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 
110/2014. (X.17.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati 
kérelme folytán indult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta 
következő  
 
 

v é g z é s t:  
 
 
Az ítélőtábla a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 
110/2014. (X.17.) számú határozatát helybenhagyja. 
 
A kérelmező köteles megfizetni az államnak külön felhívásra 10 000 (Tízezer) 
forint eljárási illetéket. 
 
Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I n d o k o l á s 
 
A Mályi Helyi Választási Bizottság 44/2014. (X.13.) számú határozatával Mályi 
településen a települési önkormányzati képviselők választásának az eredményét 
a határozat mellékletét képező „jegyzőkönyv a települési önkormányzati 
képviselők választásának eredményéről” szerint állapította meg. A szavazóköri 
eredmény jegyzőkönyvek összesített adatain alapuló, a határozat mellékletét 
képező jegyzőkönyv szerint az 1729 szavazatból érvénytelen 36, érvényes 1693 
volt. 
A megválasztható képviselők száma 6, a megválasztott képviselők: Bné T. Zs., 
B. H., B. Gy., dr. S. É., V. J. S., B. A. 
A határozat ellen a kérelmező képviselőjelölt fellebbezést nyújtott be a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  
193. §-ának (1)-(3) bekezdésében, és a 196. §-ában foglaltak megsértése 
miatt. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a 110/2014. 
(X.17.) számú határozatával a fellebbezést elutasította, és a Mályi Helyi 
Választási Bizottság 44/2014. (X.13.) számú határozatát helybenhagyta. 
A határozat indokolása szerint a fellebbezéshez nem került csatolásra az abban 
hivatkozott SZSZB tagok nyilatkozata. A Ve. 241. §-ának (2) bekezdése 
felhívásával a bizottság nem ítélte elegendőnek a szavazó lapok és szavazatok 
érvénytelenségére, illetve érvényességére vonatkozó szabályai megsértésének a 
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megjelölését, az arra történő hivatkozást. A fellebbező a valószínűsítés szintjén 
sem támasztotta alá az eredmény megállapítása során bekövetkezett 
jogsértéseket, nem csatolt bizonyítékot. Utalt arra, hogy a bírói gyakorlat szerint 
önmagában a kis szavazatkülönbség a szavazatok újraszámolását nem 
indokolja. A szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapította, hogy a 
szavazatszámláló bizottság a szavazatokat az 1. és 5. szavazókörben három 
alkalommal, az 2. és 3. szavazókörben kettő alkalommal, az 4. szavazókörben 
négy alkalommal számolta meg. A jegyzőkönyveket a szavazás megkezdésekor 
és a jegyzőkönyv kiállításakor a szavazatszámláló bizottság tagjai aláírták, az 
oldalukat szignójukkal ellátták. Mindezekre tekintettel a bizottság nem találta 
megalapozottnak és bizonyítottnak a Ve. 196. §-ába ütköző szavazatszámlálást. 
 
A kérelmező a területi választási bizottság határozatának a megváltoztatását, és 
a szavazatok újraszámlálásának az elrendelését kérte. A fellebbezése indokait 
tartotta fenn, a Ve. 225. §-ára hivatkozással öt nyilatkozatot csatolt, az okirat 
kiállítói a hat szavazóköri számláló bizottságba delegált tagok. Véleményük 
szerint a szavazatszámláló bizottság a szavazólapok érvényességének, és 
érvénytelenségének a megállapításánál nem a Ve. 193. § (1)-(3) bekezdése 
szerint járt el, és a 196. §-tól eltérően a szavazólapokat, illetve szavazatokat 
nem addig számlálták ismételten, amíg annak eredménye valamely megelőző 
számlálás eredményével azonos nem lett. 
A kérelmező álláspontja szerint a nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy a 
szavazatszámláló bizottság mérlegelési jogkörében elbírált érvényes és 
érvénytelen szavazatok tekintetében nem a hatályos jogszabály szerint járt, 
illetve a mérlegelés jogkörében hozott döntése is törvénysértő. Ennek nyomán a 
helyi választási bizottság eredményt megállapító határozata is törvénysértő. 
További érvei szerint az érvénytelenné nyilvánított szavazólapok száma az öt 
szavazókörben az SZSZB által mérlegelési jogkörben hozott döntés alapján 36, 
amely a szoros szavazati arány miatt befolyásolhatja a szavazás eredményét. 
 
A kérelem nem alapos.  
 
Az ítélőtáblának a felülvizsgálat során figyelemmel kellett lennie arra, hogy a 
kérelem a Ve. 241. §-ában meghatározott, a választás eredménye elleni 
jogorvoslat. Annak tárgya a választási bizottságnak a választás eredményét 
megállapító döntése lehet a 241. § (2) bekezdés a) és b) pontjában 
megengedett jogalapon: hivatkoznia kell a szavazóköri eredményt megállapító 
döntés törvénysértő módjára, a szavazóköri eredmények összesítésére és a 
választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére.  
A Kúria a Kvk.II.47.500/2014/6. határozatában kifejtett jogi álláspontja szerint a 
Ve. 241. §-ának (2) bekezdése alapján a választási eredmény elleni jogorvoslat 
alapvető követelménye a törvénysértés pontos megjelölése.  
A választási eredmény elleni jogorvoslat annyiban is speciális az egyéni 
választási jogorvoslathoz képest, hogy a törvénysértés pontos megjelölése 
mellett annak bizonyítékait is olyan fokon kell megjelölni, illetve hivatkozni, 
amely legalább a valószínűsítés szintjén alátámasztja az eredmény 
megállapítása során bekövetkezett jogsértéseket. 
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A választási bizottságok határozatai bírósági felülvizsgálatának a funkciója a 
határozatok törvényességének az ellenőrzése. A bírósági felülvizsgálat azonban 
kérelemhez kötött, a felülvizsgálat kereteit a kérelem hivatott kijelölni. Az 
ítélőtáblának a kérelemről a Ve. 231. §-ának (4) bekezdése szerint a 
sérelmezett határozat, valamint az azt megelőző eljárás megvizsgálásával kellett 
döntenie a kérelem szabta keretek között az abban felhozott érvek és 
bizonyítékok értékelésével. A felülvizsgálat eredményeként a Ve. 231. § (5) 
bekezdés a) és b) pontja alapján a támadott határozatot helybenhagyó vagy 
megváltoztató döntést hozhat. 
 
A kérelem érveire tekintettel az ítélőtábla a következőkre mutat rá: 
A szavazatszámláló bizottságnak azt, hogy a szavazás módja érvényes-e vagy 
érvénytelen, a Ve. kógens és egyértelmű törvényi rendelkezései alapján kell 
megítélnie. A Ve. 186. §-ának (2) bekezdése mérlegelést nem engedő módon 
meghatározza azt, hogy érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve  a 
neve feletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal lehet. Érvénytelen az a 
szavazólap a Ve. 193. §-ának b) pontja alapján, amely a törvényben 
meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy a c) pont alapján nem 
tartalmaz érvényes szavazatot. A 193. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
érvénytelen az a szavazat, amelyet nem a 186. § (2) bekezdése szerint adtak 
le. A Ve. 193. §-ának (3) bekezdése alapján a szavazat érvényességét – ha az 
egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon a (2) bekezdés 
szerint érvénytelen szavazat is szerepel, vagy ha a szavazólapon bármilyen 
megjegyzést tettek, például a jelöltek, listák sorrendjét megváltoztatták, a jelölt 
nevét, listát kihúzták, nevet, listát hozzáírtak. 
 
Az ítélőtábla a Mályi településen valamennyi szavazókörben a Ve. 194. §-a 
szerint a szavazatszámláló bizottság által külön csomagolt érvénytelen 
szavazólapokat megvizsgálta. Megállapította, hogy az érvénytelenség okát a 
szavazólap hátoldalára rávezették, és azt a szavazatszámláló bizottság tagjai 
aláírták. Az ítélőtábla - egy kivételével - a szavazatszámláló bizottsággal 
egyezően állapította meg az érvénytelen szavazólapokat, és azok Ve. 193. § (1) 
bekezdés b) és c) pontjában megjelölt okait. Az 1. szavazókörben nyolc 
érvénytelen szavazatból három kitöltetlen volt, így nem tartalmazott érvényes 
szavazatot, négy pedig a hatnál több szavazatot tartalmazott. Egy szavazólapot 
talált az ítélőtábla érvényesnek, amelyen a Ve. 186. §-ának (2) bekezdése 
szerinti alakiság mellett hat – B. J., Kné M. E., Lné Sz. M., G. M., H. J. R. és V. 
P. - jelöltre tett szavazatot tartalmazott: jelöltek neve melletti körbe tollal írt két 
egymást metsző vonallal. A 2. szavazókörben a hét érvénytelen szavazatból 
három lap kitöltetlen volt, négy szavazólap hatnál több jelöltre leadott 
szavazatot tartalmazott. A 3. szavazókörben a hét érvénytelenből hat lap 
kitöltetlen, eggyen pedig több szavazat volt. A 4. szavazókörben a kilenc 
érvénytelen szavazólapból négy kitöltetlen, míg öt több mint hat jelöltre leadott 
szavazatot tartalmazott. Az 5. szavazókörben az öt érvénytelen szavazólapból 
egy kitöltetlen volt, négy lapon pedig hatnál több jelölt neve mellett volt 
szavazat. 
 



Pk.II.20.719/2014/4. szám 

 
4 

Az ítélőtábla meggyőződött arról, hogy a szavazólapok érvénytelenné 
nyilvánítása jogszerűen történt, az egy tévesen minősített szavazólap pedig a 
szavazás eredményét nem befolyásolta. 
 
A nyilatkozatot tevők, szavazóköri számláló bizottságba delegált tagok a 
szavazatszámláló bizottságnak a szavazatok megszámlálását követően a 
választás szavazóköri eredménye megállapításáról felvett jegyzőkönyvet 
aláírták. Utólagos tényadat közlése nélkül tett nyilatkozatuk, puszta vélemény-
nyilvánításuk a fentiek tükrében nem alkalmas arra, hogy a megfelelő alakiság 
mellett kiállított közokirati jegyzőkönyvek adatait illetően kétségeket ébresszen.  
 
Nem lehet pusztán feltételezésekre alapítottan, eltérő, a kérelmezőre kedvezőbb 
választási eredmény lehetőségének a felvetésével a törvényes rendben felállított 
szavazatszámláló bizottságok munkáját megkérdőjelezni. Az újraszámlálásra 
csak akkor kerülhet sor, ha a szavazás a Ve. 241. §-ának (2) bekezdésében 
megjelölt jogsértésre egyáltalán tényszerű hivatkozás és annak valószínűsítése 
is megtörténik. Az újraszámlálás nem lehet eszköze a törvényes rendben 
megállapítottól eltérő választási eredményhez fűzött elvárásnak. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint is önmagában az a tény, hogy kisebb a 
szavazatkülönbségek vannak a jelöltek között, az újraszámolást nem alapozza 
meg. A puszta feltételezés elégtelen hivatkozás, a kérelmezőnek meg kell 
jelölnie, hogy a szavazás eredményének a megállapítása során milyen 
magatartással valósult meg a jogszabálysértés, az érvényes szavazattal 
kapcsolatban pedig azt, hogy az milyen okból minősült volna érvénytelennek.  
A kérelmező által általánosságban megjelölt és kellően nem is valószínűsített 
jogsértés nem teremt alapot a támadott döntéstől eltérő jogkövetkeztetés 
levonására, a szavazatok újraszámlálására. A közelebbről meg nem határozott 
jogsértésekre utalás ugyanis nem elegendő arra, hogy a választási eredmény 
megállapításának törvényességét kétségbe lehessen vonni. 
 
Így az ítélőtábla nem talált arra törvényes lehetőséget, hogy az egyéni 
választókerületi szavazatokat tételesen átvizsgálja, és jogilag ellenőrizze 
valamennyinek a minősítését. Az ítélőtábla a kérelem érveinek az értékelésével 
csak azt állapíthatta meg, hogy a kérelem nem teremtett elégséges alapot arra, 
hogy a támadott határozatott a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján 
megváltoztassa.  
 
Ezért a fent kifejtett indokai alapján a Ve. 231. § (5) bekezdésének a) pontja 
alapján a megtámadott, a kérelemben megjelölt okból nem jogszabálysértő 
határozatot helybenhagyta.  
 
A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki.  
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének s) pontja 
alapján a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes 
eljárásban a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illette meg. Erre tekintettel az Itv. 
59. §-ának (1) bekezdése alapján kizárólag az illeték előzetes megfizetése alól 
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mentesült. Az eredménytelen bírósági jogorvoslat kapcsán felmerült, az Itv.  
43. §-ának (7) bekezdése szerinti 10 000 forint eljárási illetéket a 6/1986. 
(VI.26.) IM rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján a kérelmező köteles 
megfizetni. 
 
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 


