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A Debreceni Ítélőtábla dr. Boholy György ügyvéd ügyintézése mellett a Miskolci 
11. számú Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt kérelmező neve (cím) 
kérelmezőnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 
130/2014. (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 
130/2014. (X.17.) számú határozatát részben megváltoztatja, Szegi Község Helyi 
Választási Bizottságának a polgármester-választás eredményét megállapító 
21/2014. (X.12.) számú határozatát helybenhagyja. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I n d o k o l á s 
 

A Szegi Helyi Választási Bizottság a 22/2014. (X.12.) számú határozatával az 
önkormányzati képviselők, a 21/2014. (X.12.) számú határozatával a 
polgármester-választás eredményét a határozata mellékletét képező szavazóköri 
jegyzőkönyv szerint megállapította.  
A polgármester-választásról felvett szavazóköri jegyzőkönyv szerint a szavazóként 
megjelent választópolgárok száma 231, az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok 
száma 231, ebből érvénytelen 2, érvényes 229. A szavazatok megszámlálása 
három alkalommal történt. A választás eredményes volt, a megválasztott 
polgármester neve Kérelmező. A szavazatok Kérelmező és H. T. polgármester-
jelöltek között 119:110 arányban oszlottak meg.  
H. T. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 
144. §-ának (5) és 181. §-ának (1) bekezdésébe ütköző események miatt, a 2. § 
(1) bekezdés a), c), d) és e) pontjaiban rögzített alapelvek sérelmét is állítva, 
kifogást terjesztett elő.  
A jogsértő cselekményeket három pontban részletezte: 
1. A községben a választási kampányidőszak kezdetétől Kérelmező független 
polgármester-jelöltet népszerűsítő választási plakát kapcsán kifogásként hozta fel, 
hogy az jogszabálysértő módon nem tartalmazza a médiaszolgáltatásokról és 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 
46. §-ának (9) bekezdése szerinti impresszumot és a plakát az önkormányzat 
épületének bejáratánál lévő hirdetőtáblán a Ve. 144. §-ának (5) bekezdésébe 
ütköző módon került elhelyezésre.  
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2. Kérelmező a választás napján tanúsított tevékenységével megsértette a Ve. 2. 
§-ának a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket: a választópolgároknak készpénzt 
ígért és adott, őket megfenyegette, az elsőként szavazókat dísztányérral 
megajándékozta, kiskorúakat keresett meg szüleik befolyásolása érdekében. 
Ennek következtében Kérelmező jelentős előnyben részesült a szavazás során, 
magatartása a választás eredményét érdemben befolyásolta, a kifogástevő esélyei 
csökkentek. 
3. A Ve. 2. §-ának d) pontjában rögzített alapelv sérült akkor, amikor a választás 
napján egy gyengén látó, egy idős korú és két fogyatékossággal élő választópolgár 
a szavazás során nem kapta meg az igényelt segítséget.  
A 9 szavazatkülönbség és a sérelmezett magatartások 9-nél több választópolgárt 
érintő voltából egyértelműen következtetni lehet arra, hogy a Kérelmező által 
tanúsított magatartások nélkül a szavazás eredménye másképpen is alakulhatott 
volna. Kérte a választási eljárásnak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíteni 
és megismételtetni. Csatolt 6 darab névre szóló dísztányért, a kifogásolt plakátot 
és 14 nyilatkozatot. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 130/2014. (X.17.) 
számú határozatával a Szegi Község Helyi Választási Bizottságának 21/2014. 
(X.12.) számú határozatát megváltoztatta, Szegi településen a polgármester-
választás eredményét megsemmisítette és a választási eljárás szavazás részét 
megismételtette. A 22/2004. (X.12.) számú határozatot helybenhagyta.  
A Ve. 2. §-ának (1), 221. §-ának (1), 223. §-ának (3), a 224. §-ának (3), a 241. §-
ának (1) és (2) bekezdései felhívását követően az indokolásában a rendelkezésére 
álló iratok alapján arra az álláspontra helyezkedett, hogy a polgármester-választás 
eredményét megállapító határozat jogszerűtlen. Megállapította, hogy a kifogásolt 
plakát nem tartalmaz impresszumot, amely sérti a Ve. 144. §-ának (1) bekezdését 
és az Mttv. 230. § 22. pontját. A további jogsértéseket a bizonyítékként csatolt 
tanúvallomásokkal találta igazoltnak.  
 
A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a területi bizottság 
határozatának a polgármester-választásra vonatkozó helyi választási bizottsági 
határozat jogszerűtlenségére levont következtetését támadta. Kérte a határozat 
megváltoztatását a Szegi Község Helyi Választási Bizottság 21/2014. (X.12.) számú 
határozata szerint.  
Kérelme indokaként kifejtette, hogy a területi választási bizottságnak a beadványt 
érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania, mert az nem tartalmazta a 
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti, a 241. § (2) bekezdésében 
meghatározott jogalapját.  
A további érvei szerint a Ve. 144. §-ának (1) bekezdése szerinti plakát nem 
minősül az Mttv. 203. § 22. pontja szerinti kiadványnak, sem a 46. § (1) bekezdés 
szerinti sajtóterméknek, ezért a 46. § (9) bekezdésére hivatkozás sem helytálló. 
Ahol a Ve. nem hivatkozik más törvényre, ott kifejezetten a Ve. szabályai az 
irányadók, mint ahogy azt a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzésében 
kifejtette. A Ve. 209. §-ának (1) bekezdése alapján a kifogás elkésettségét is 
állította.  
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Hangsúlyozta, hogy a készpénz adásával, ígéretével, illetve fenyegetéssel történő 
választópolgárok befolyásolását állító előadások kapcsán nincs lehetősége érdemi 
ellenbizonyítás előterjesztésére. Érvei szerint azonban a nem teljes bizonyító erejű 
magánokiratok a jogsértés bizonyítására alkalmatlanok, az első szavazóknak 
készített emléktányérok pedig a választási kampányban nem tiltott. Az eredményt 
megállapító határozat ilyen indokkal történt megtámadása alaptalan. Az, hogy a 
jogsértés ez okból történt, még valószínűsítve sem lett.  
A segítségre szorulók mozgóurnás szavazása kapcsán kifejtette, hogy az erről 
nyilatkozó H. Tné azon túl, hogy a korábbi polgármester édesanyja, a választási 
bizottságnak is tagja volt, így a mozgóurnás szavazásnál e minőségben jelen volt. 
Az elmulasztott segítségnyújtást vele szemben a választás tisztaságának kétségbe 
vonására felhasználni méltánytalan. Csatolta Gné T. Gy. választási bizottsági tag 
ellenkező tartalmú nyilatkozatát, aki H. Tnéval együtt vitte ki a mozgóurnát. 
 
A kérelem alapos. 
 
Az ítélőtábla a felülvizsgálat során figyelemmel volt arra, hogy a kifogás nem a Ve. 
241. §-ában meghatározott, a választás eredménye elleni jogorvoslat volt. A 
kifogás tevő a fellebbezését nem a választási bizottságnak a választás eredményét 
megállapító döntése ellen nyújtotta be a 241. § (2) bekezdés a) és b) pontjában 
megengedett jogalapon: nem hivatkozott a szavazóköri eredményt megállapító 
döntés törvénysértő módjára, a szavazóköri eredmények összesítésére és a 
választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére.  
 
A kifogás megfelelt a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tartalmi 
követelményeknek, annak benyújtása jogszabálysértésre hivatkozással történt. A 
kifogás iránya folytán az ítélőtáblának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, 
hogy volt-e helye a kifogás alapján a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontjai szerint a 
helyi választási bizottság eredményt megállapító határozatának a 
megváltoztatásával a választási eljárás szavazás részének a megismételtetésére. 
 
Az ítélőtábla a kérelemről a Ve. 229. §-ának (2) bekezdése alapján nemperes 
eljárásban és a 231. § (4) bekezdése szerint a kérelem alapján a sérelmezett 
határozat és az azt megelőző eljárás megvizsgálásával döntött. A döntését 
kizárólag a kifogáshoz és a bírósági felülvizsgálati kérelemhez csatolt 
bizonyítékokra alapíthatta, a kérelmet azok értékelésével bírálhatta el. A 
felülvizsgálat eredményeként a Ve. 231. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján a 
támadott határozatot helybenhagyó vagy megváltoztató döntést hozhatott. 
 
Az ítélőtábla osztotta a kérelmező álláspontját a plakáttal kapcsolatos kifogás 
elkésettségét illetően.  
A plakát elhelyezése egyszeri magatartás, az nem tekinthető a Ve. 209. §-ának (2) 
bekezdésében szabályozott olyan folyamatos tevékenységnek, amelynek 
fennállása alatt a kifogást bármikor be lehet nyújtani. Az egyszeri magatartás 
kapcsán érvényesül a Ve. 209. §-ának (1) bekezdése szerinti anyagi jogi jogvesztő 
határidő: a kifogást legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől 
számított harmadik napon elő kell terjeszteni. 
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A Kúria Kvk.I.38.007/2014/2. számú végzésében kifejtettek szerint annak 
bizonyítása, hogy a kifogás törvényes határidőn belül került az annak elbírálására 
hatáskörrel rendelkező választási bizottsághoz benyújtásra, minden esetben a 
kérelmező eljárásjogi kötelezettsége. A kifogás elbírálójának mindenkor hivatalból 
vizsgálnia kell a határidőket, a meg nem jelölt, nem igazolt határidő sem a Ve. 
209. § (1), sem a (2) bekezdés szerint nem tekinthető megtartottnak. Az elkésett 
kifogást a Ve. 215. § b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 
 
Ezért a kifogástevőnek igazolnia kellett az elkövetés, az észlelése időpontját is, 
mert az a jogsértés elkövetésének időpontja, melytől a kifogás benyújtására nyitva 
álló három napos jogvesztő határidő kezdete számítandó.  
A kifogás tartalma szerint pedig a kifogást tevő a kampányidőszak kezdetétől 
tudomással bírt a plakát elhelyezéséről. Ehhez képest a plakát elhelyezését csak a 
választás napját követően, 2014. október 15-én tette kifogása tárgyává. Tehát a 
Ve. 209. § (1) bekezdése által megkívánt, a sérelmezett jogszabálysértéstől 
számított három napos határidőt nem tartotta be, ebben a keretben a kifogása 
elkésett.  Az elkésett kifogás pedig érdemben a Ve. 215. §-ának b) pontja alapján 
nem volt vizsgálható.  
 
Az ítélőtábla a fent kifejtettek irányadó volta mellett a kérelemmel támadott 
határozat ezt érintő érdemi érvei kapcsán szükségesnek tartotta rámutatni a 
következőkre is: 
 
A Kúria a kérelemben felhívotton túl a Kvk.III.37.399/2014/3. számú 
határozatában is rámutatott arra, hogy a választási eljárásról alkotott szabályok 
zárt rendszert alkotnak, a választási szervek eljárásuk során csak a Ve. 
rendelkezéseinek való megfelelést vizsgálhatják. Az egyéb jogszabályi 
rendelkezések csak akkor alkalmazhatóak, ha maga a törvény teszi azt kötelezővé. 
Amikor az Mttv. rendelkezései alkalmazandóak a Ve. külön utal rá: a 146. §-ának 
a) pontjában, a 147. §-ának (5) bekezdésében, illetve a 180. § (1) bekezdésében. 
A plakátnak minősülő szórólap szabályait a Ve. 144. §-a tartalmazza, amely nem 
utal az Mttv. rendelkezéseire. Maga az Mttv. is utal nem egy helyen (például a  
32. §-ának (3) bekezdésében) arra, hogy a választási eljárásról szóló törvény 
szabályai mint speciális szabályok elsőbbséget élveznek az Mttv. szabályaihoz 
képest. A kifejezetten alkalmazni nem rendelt egyéb jogszabályok megsértése 
csak akkor eredményez választási eljárási szabálytalanságot, ha a szabályszegés 
sui generis megsérti a Ve. rendelkezéseit (208. §). Mindemellett a választási elvek 
sérülése akkor sem volna megállapítható, ha az impresszum feltüntetésének 
kötelezettsége analógia útján levezethető volna. A kifogásolt szórólap 
egyértelműen tanúsítja, hogy annak készítője kérelmező független polgármester-
jelölt, így ő a szerkesztésért felelős személy. 
 
Az ítélőtábla a kifogást tevő által másodikként hivatkozott cselekmények kapcsán a 
Ve. 228. §-ának (2) bekezdése alapján alkalmazott, a Polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 324. §-ának (1) bekezdése utaló szabálya folytán 
vizsgálta a kifogáshoz csatolt nyilatkozatokat tartalmazó okiratok, mint a Pp.  
166. § (1) bekezdés szerinti bizonyítási eszközök bizonyító erejét.  
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Megállapította, hogy 7 okirat esetében lehet arra következtetni, hogy azokat a 
nyilatkozó saját kezűleg írta és aláírta. Ezek a Pp. 196. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratként bizonyítékul szolgálnak arra, hogy 
kiállító az abban foglalt nyilatkozatot megtette. Egyikük azonban a választáson 
lejárt igazolványa miatt nem is vehetett részt (V. I.). Egynek a tartalma 
értelmezhetetlen és az aláíró személyének az azonosítására sem alkalmas (A. E.). 
Egyetlen egy kiállító nyilatkozott arról, hogy a fenyegetés hatására kénytelen volt 
kérelmező-re szavazni. Ilyen tartalom hiányában a többi nyilatkozatból a kifogásolt 
magatartás választási eredményt befolyásoló voltára következtetni nem lehet, e 
bizonyítékok e tény valószínűsítésére sem alkalmasak. A többi nyilatkozat más által 
írt okirat, így két tanú aláírása hiányában a Pp. 190. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján nem alkalmasak annak bizonyítékául, hogy a kiállítóként aláíró személy az 
abban foglalt nyilatkozatot megtette. Ezen okiratok bizonyítékul, figyelemmel a Pp. 
199. §-ára is, a kifogásban állított tény alátámasztására nem szolgálhattak. 
Figyelemmel volt az ítélőtábla arra is, hogy a nyilatkozatok a kiállítók mikénti 
szavazására vonatkozó állítást – P. Zs. kivételével - nem tartalmaznak. Ezért ezen 
okiratok alapján az abban állítottaknak - ajándékozás, a fenyegetettség érzete - a 
választás eredményét befolyásoló hatást bizonyítottan tulajdonítani nem lehetett. 
A S. Gynétől származó, a fenti okból egyébként bizonyító erővel nem bíró okirat, 
csak a szavazólap kitöltése során a segítségnyújtás hiányát rögzíti. Ez önmagában 
nem alkalmas bizonyítéka annak a kifogásban tényként állított körülménynek, 
hogy négy választópolgár a segítség hiányában szavazni nem tudott, vagy 
szavazása során a választói akaratát nem tudta kinyilvánítani. Ezért ebből alappal 
arra sem vonható le okszerű következtetés, hogy mindez a választás eredményére 
közvetlen kihatással volt. 
 
Az ítélőtábla a fent kifejtettek alapján csak azt állapíthatta meg, hogy a kifogás 
alapján a területi választási bizottság elkésettség okán a Ve. 144. §-ának sérelmét 
érdemben nem vizsgálhatta, így arra döntését sem alapíthatta.  
A kifogásban megsértettként felhívott, a Ve. 84. Szavazás a szavazóhelyiségben 
cím alatt a 181. §-ának (1) bekezdésében a szavazásban akadályozott 
választópolgár számára általa választott segítő hiányában ad lehetőséget arra, 
hogy a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét igénybe 
veheti. E rendelkezés a Ve. 85. Szavazás mozgóurnával cím alatti 185. §-ának (1) 
bekezdése alapján a mozgóurnás szavazásra is megfelelően alkalmazandó.  A 
jelen esetben a két érintett bizottsági tag eltérő tartalmú nyilatkozata és az erre 
vonatkozóan csatolt okirati bizonyítékok kapcsán a fent már kifejtett alapján a 
jogszabálysértés bizonyítottság hiányában nem volt megállapítható. 
A Ve. 2. §-ának a), c) és e) pontjában foglalt alapelvek sérelme a kifogás 2. 
pontjában felhozottakkal összefüggésben volt vizsgálható, erre vonatkozó 
megállapítást azonban a területi bizottság a határozatában nem is tett. 
  
A fent kifejtettekre tekintettel az ítélőtábla csak azt állapíthatta meg, hogy a 
kifogásban a Ve. 212. § (2) bekezdése alapján megjelölt jogszabálysértés 
bizonyítékául felhozottak nem teremtettek kellő jogalapot a polgármester-választás 
törvényességének kétségbe vonására, arra, hogy a rendelkezésére álló adatok 
alapján a területi választási bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja 
alkalmazásával a választási eljárás szavazási részét megismételtesse. Ezért az 
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ítélőtábla a másodfokú határozatot a kérelemmel támadott részében a Ve. 231. §-
a (5) bekezdésének b) pontja alapján megváltoztatta és a Szegi Helyi Választási 
Bizottság polgármester-választás eredményét megállapító 21/2014. (X.12.) számú 
határozatát helybenhagyta. 
 
A kérelmező eredményes bírósági jogorvoslati kérelme folytán a meg nem fizetett, 
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. §-ának (7) bekezdése szerinti 
10 000 forint közigazgatási nemperes eljárási illeték megfizetésére nem 
kötelezhető, azt a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján 
az állam viseli. 
 
A végzés ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése 
zárja ki. 
 
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 


