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A Debreceni Ítélőtábla Dr. Józsa Edina ügyvéd ügyintézése mellett a Józsa Edina 
Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Jobbik Magyarországért Mozgalom (1113 
Budapest, Villányi út 20/B.) kérelmezőnek-, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi 
Választási Bizottság 120/2014. (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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 120/2014. 
(X.17.) számú határozatát helybenhagyja. 
 
Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 
 

I n d o k o l á s : 
 
Az Ózdi Helyi Választási Bizottság 117/2014. (X.12.) számú határozatában 
megállapította, hogy Ózd városban a polgármester választás eredményes volt, a 
határozat mellékletét képező eredmény jegyzőkönyv alapján a megválasztott 
polgármester J. D. Jobbik Magyarországért Mozgalom. Elrendelte a határozat 
közzétételét az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján. A Helyi Választási 
Bizottság polgármester-választás eredményéről készült jegyzőkönyve szerint a 
megválasztott polgármester J. D. 4214 szavazattal, őt F. P. jelölt követte 4148 
szavazattal. A 11114 szavazólapból 187 szavazólap érvénytelen, 10927 szavazólap 
érvényes volt. A jegyzőkönyv Ózd 1-37. számú szavazóköreiben a polgármester-
választásról felvett szavazóköri jegyzőkönyvek összesített adatain alapul. 
 
A határozat ellen F. P. polgármester jelölt terjesztett elő fellebbezést, a 
polgármester-választás szavazatainak újraszámlálását, valamennyi szavazólap 
érvényességének és érvénytelenségének a megvizsgálását kérte, különös tekintettel 
a szavazólapokon szereplő bélyegzőlenyomatok sorszámának az egyezőségére. A 
Helyi Választási Bizottság határozatának megváltoztatását kérte akként, hogy a 
polgármester-választás eredménytelen volt, és a választási eljárás szavazás részét a 
polgármester-választás tekintetében semmisítse meg és ismételtesse meg. 
Fellebbezésében a Ve. 241. §-ának (2) bekezdésére hivatkozott, a jogszabálysértést 
három pontban jelölte meg. 
1. Ózd település 37 szavazókörében a választópolgárok három szavazólapon 
voksoltak: a polgármesterre, a képviselő-testület tagjaira, és a megyei közgyűlés 
listájára. A polgármester választás eredmény jegyzőkönyve szerint öttel kevesebb 
volt az urnában lévő szavazatok száma, mint a választáson szavazóként megjelent 
választópolgár. A www.valasztas.hu adatai szerint a 3., a 7., a 13., a 19. és a 25. 
szavazókörökben egy-egy polgármesteri szavazólap hiányzik, míg a 21. 

http://www.valasztas.hu/
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szavazókörben eggyel több a leadott szavazólapok száma. Az érintett 
szavazókörökben csak a polgármesteri szavazólap hiányzik, a képviselői és a megyei 
közgyűlési szavazólap nem. A hiány ott fordult elő, ahol a nyertes polgármester 
kapott több szavazatot. Felvetődik, hogy a szavazólap egy másik szavazókörből került 
átvitelre. Ezért szükséges megvizsgálni az adott szavazókörben leadott 
szavazólapokon szereplő bélyegzőlenyomatokat és sorszámát. Nem az adott 
szavazókör bélyegzőlenyomatával ellátott szavazólap kétséget kizáróan a Ve. 2. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti alapelvbe ütköző láncszavazás megvalósulására utal. A 
hivatalos bélyegző lenyomata a Ve. 193. §-ának (1) bekezdése alapján az 
érvényesség feltétele. Ennek megalapozott gyanúja alátámasztására választópolgári 
nyilatkozatot csatolt. A szavazatszámláló bizottság jogszabálysértő eljárása is 
felmerül, mert a szavazólappal el kell számolniuk, a hiányzó szavazólapok sorsáról 
nyilatkozniuk kell. 
2. A jelölő szervezet által a szavazókörbe delegált tagok jelezték, hogy a 
szavazatszámláló bizottságok a szavazatok megszámlálása során az érvényes és 
érvénytelen szavazólapok, illetve szavazatok eldöntésénél megsértették a Ve. 193. §-
át. Ezt a csatolt nyilatkozatok bizonyítják. 
3. Csatolt nyilatkozatok bizonyítják azt is, hogy egyes jelölt anyagi ellenszolgáltatás 
ígért és adott választópolgároknak. Ezzel őket anyagi juttatással befolyásolta. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a polgármester-választás során Ózd 
településen sérült a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) és e) pontja szerinti, a választás 
tisztaságának megóvása, és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve. 
Mindez jogi alapot ad arra, hogy a területi választási vizottság elrendelje a 
polgármester-választás szavazatainak újraszámlálását, fellebbezési kérelmét 
teljesítse.  
Kérte a nyilatkozók név adatainak zártan történő kezelését. 1. számú mellékletként 
csatolta a 3. és a 7. szavazókörbe a FIDESZ-KDNP által delegáltak nyilatkozatát arról, 
hogy a polgármesteri szavazólapok számolásánál több szavazatnál annak 
érvényessége, illetve érvénytelensége tekintetében a szavazatszámláló bizottság nem 
a Ve. 193. §-a szerint járt el. Az érvénytelen szavazatok megállapítása során nem 
egyezett a bizottság tagjainak álláspontja. Nem történt meg annak vizsgálata sem, 
hogy a szavazaton lévő bélyegzőlenyomaton milyen szöveg szerepel. A nyilatkozók 
szerint volt olyan szavazólap, amelyen nem a bizottságok bélyegzőlenyomata 
szerepelt. A 2. számú bizonyítékként csatolt okiratokban a 13. és a 25. szavazókörbe 
a FIDESZ-KDNP által delegáltak hasonló tartalommal nyilatkoztak. A 3. számú 
mellékletként csatolt CD lemezen két választópolgár rögzítette saját 
megvesztegetését, és arról írásban is nyilatkoztak. Az 5. számú mellékletként csatolt 
okiratokban 9 választópolgár nyilatkozott arról, hogy 2000 forintot kaptak azért, hogy 
a Jobbik Magyarország Mozgalom által indított polgármester jelöltre szavazzanak.  
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 120/2014. (X.17.) 
számú határozatával az Ózdi Helyi Választási Bizottság 117/2014. (X.12.) számú 
határozatát megváltoztatta, Ózd településen a 2014. október 12-én megtartott 
polgármester-választás eredményét megsemmisítette, és a választási eljárás 
szavazás részét megismételtette.  
 
A határozat indokolásában a Ve. 221. §-ának (1), a 223. §-ának (3), a 224. §-ának 
(3), a 241. §-ának (1) és (2), a 43. §-ának (1) és (5) bekezdése felhívásával a 
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fellebbezésben foglaltak és az ahhoz csatolt bizonyítékokat megvizsgálva 
megállapította, hogy sérült a polgármester-választás során a választás tisztaságának 
alapelve. A bizonyítékok összességben megalapozzák a választás eredményének a 
megsemmisítését, és a választási eljárás szavazás részének a megismételtetését. 
 
A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a területi választási bizottság 
határozatának a megváltoztatását, a polgármesteri-választás eredménytelensége 
megállapításának és a választás szavazás része megismételtetésének a mellőzését 
kérte. Indokai szerint a szavazólapok érvénytelensége esetén a Ve. 194-197. §-ai 
szerint kell eljárni, az egyes szavazólapok érvénytelenségének a Ve. szerint nem 
jogkövetkezménye az egész polgármester-választás megismétlése. Csatolta a 3., a 
7., a 13., a 19. és a 25. szavazóköri jegyzőkönyveket annak igazolására, hogy 
polgármesteri szavazólap nem hiányzik, és a 21. szavazókörben sincs többlet.  
A területi választási bizottság terhére rótta, hogy nem tett eleget a Ve. 43. §-ában 
foglalt tényállás tisztázási kötelezettségnek, nem vette figyelembe a szavazóköri 
jegyzőkönyveket. Azok ismeretében az állapítható meg, hogy nem volt eltérés a 
szavazólapok és a szavazók száma között. 
Kifogásolta, hogy az anyagi ellenszolgáltatás ígéretét és annak nyújtását a választási 
bizottság egyoldalú nyilatkozatok alapján fogadta el. Ilyen gyanú felmerülése esetén 
ez a körülmény a szavazóköri jegyzőkönyvekben feltüntetésre került volna, és ezen 
szavazatok esetleges érvénytelenségét vonta volna maga után. Mivel ilyen kitétel a 
jegyzőkönyvekben nem szerepel, a választási bizottság ezzel is megsértette a 
tényállás tisztázási kötelezettségét, mivel az okirati bizonyítékokat nem vizsgálta 
meg. Ennek rögzítése esetén is annak jogkövetkezménye ezen egyes szavazatoknak 
az érvénytelensége. Alapul a polgármesteri választás megismétlésének az 
elrendelésére ez esetben sem szolgálna.  
 
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. Az eredmény elleni jogorvoslat sajátossága továbbá az is, hogy a 
bizonyítás lehetőségei a jogorvoslatot előterjesztő részéről korlátozottak, mivel 
csupán közvetett ismerete lehet a szavazatszámlálás eredményéről. 
A Kúria álláspontja szerint a bizonyítási kötelezettséget a fellebbező eljárásjogi 
lehetősége által meghatározott módon lehet megkövetelni. A Kúria abban az ügyben 
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a kérelmezőnek hivatkozását - az általa elérhető és beszerezhető dokumentumok 
közvetlenül nem tartalmazhatták a szavazólapok minősítésének konkrét okait és 
körülményeit - azért tartotta elegendőnek, mert a kérelmezők a hivatkozásukat az 
általuk delegált SZSZB-tagok nyilatkozataival valószínűsítették. 
 
A fellebbező kötelezettsége volt, hogy a jogsértést ennek megfelelően megjelölje, és 
a hivatkozott törvényi tényállási elemekhez igazodó, legalább a jogsértést 
valószínűsítő bizonyítékot terjesszen elő. Az ítélőtábla a fellebbező által állítottakat és 
az azok alátámasztására hivatkozott és benyújtott bizonyítékokat a területi választási 
bizottsággal egyetértően úgy értékelte, hogy azok megfelelnek a fellebbezéssel 
szemben támasztott törvényi követelményeknek. A fellebbező megjelölte, hogy a 
megsértettként felhívott Ve. rendelkezés milyen konkrét jogsértő magatartás folytán 
sérült, és állításait a csatolt bizonyítékokkal kellően valószínűsítette. 
 
Az ítélőtáblának abban a kérdésben kellett a kérelem alapján állást foglalnia, hogy az 
abban indokolásul felhozottak és az annak alátámasztására csatolt bizonyítékok kellő 
alapot szolgálnak-e arra, hogy a területi választási bizottság határozatától eltérő 
következtetésre jusson. Azt, hogy a kérelemmel támadott határozat jogszabálysértő, 
csak az esetben állapíthatta meg, ha kérelem valószínűsített érvei kellő alapot adnak 
az eltérő jogkövetkeztetésre.  
 
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 kérelmező annak igazolására, hogy a nem hiányzik polgármesteri szavazólap, és a 
21. szavazókörben sincs többlet, nem a polgármester-választásról, hanem az egyéni 
választókerületi képviselők választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyveket 
csatolta. A további érveit is ezekre az okiratokra alapozta. Ezek pedig a bizottsági 
döntés ellenében az általa felhozottak alátámasztására alkalmatlan bizonyítási 
eszközök. 
 
Alaptalanul rótta fel a tényállás tisztázása kapcsán a területi választási bizottságnak 
azt is, hogy az anyagi ellenszolgáltatás ígéretét és annak nyújtását egyoldalú 
nyilatkozatok alapján fogadta el. Ennek ugyanis nem lehetett más módja, mint hogy 
az érintettek illetve az arról tudomást szerzők az általuk közvetlenül észlelt 
jogsértésekről büntetőjogi felelősségük tudatában, annak kifejezett ismeretében 
nyilatkoztak. A nyilatkozók zártan kezelni kért adatai a nevükön kívül tartalmazza a 
lakcímüket és a személyi igazolvány számukat is. A kérelmező a szavazatszámláló 
bizottsági tagok felelős nyilatkozatainak a tartalmát illetően sem tudott kétséget 
ébreszteni, annak cáfolatát meg sem kísérelte. 
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Nem értékelhető a kérelemmel támadott döntés megalapozottsága ellenében az a 
kérelmezői hivatkozás sem, hogy az anyagi ellenszolgáltatás gyanúját a szavazóköri 
jegyzőkönyvekben is fel kellett volna tüntetni. Az eredmény megállapítása során erre 
lehetőség nincs, a jogsérelem orvoslása a Ve. által meghatározott jogorvoslati 
rendben történhet. A Ve. 202. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet a 
szavazóköri, valamint a választási eredményről kell készíteni. 
 
Azt pedig, hogy a szavazat mikor érvénytelen, szintén kógens Ve. rendelkezések 
határozzák meg, ezek: 
186. § (1) Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára 
lehet. (2) Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe 
tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. 
193. § (1) Érvénytelen a szavazólap, amely 
a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, 
b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy 
c) nem tartalmaz érvényes szavazatot. 
(2) Érvénytelen az a szavazat, amelyet 
a) nem a 186. § (2) bekezdése szerint adtak le, 
b) kiesett jelöltre, listára adtak le. 
 
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 
mentesült. Az eredménytelen bírósági jogorvoslat kapcsán felmerült, az Itv. 43. §-
ának (7) bekezdése szerinti 10 000 forint eljárási illeték megfizetése alól azonban az 
5. § (1) bekezdés d) pontja alapján személyes illetékmentes kérelmező mentesült. A 
tárgyi illetékfeljegyzési jog miatt le nem rótt felülvizsgálati eljárási illetéket a 
költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 14. §-a alapján 
az állam viseli. 
 
Debrecen, 2014. október 22.  
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. előadó bíró, Dr. Veszprémy 
Zoltán s.k. bíró 


