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A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai 
Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek – a Heves 
Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(X.20.) 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 Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(X.20.) számú 
határozatát helybenhagyja.  

 

Kötelezi a képviselőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10 000 
(Tízezer) forint eljárási illetéket.  

 

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.  

 

I n d o k o l á s:  

 

R. Község Helyi Választási Bizottsága 13/2014.(X.12.) számú határozatával R. 
településen a települési önkormányzati képviselők választásának eredményét, a 
határozata mellékletét képező „jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselők 
választásának eredményéről” szerint állapította meg. a jegyzőkönyv szerint J. T. és 
Sz.G. jelöltekre leadott szavazatok száma egyaránt 235, közülük megválasztott 
képviselő Sz.G.. A jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a választási bizottság Sz. G. jelölt 
mandátumhoz jutását szavazategyenlőség miatt sorsolással állapította meg. A 
jegyzőkönyvet a helyi választási bizottság tagjai aláírták. Az eredményjegyzőkönyv 
tartalmazza a sorsolás tényét és az eredményt egyaránt.  

A kérelmező a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 2. § (1) bekezdésének a), c), e) és f) pontjában foglalt alapelvek megsértésére, 
azok figyelmen kívül hagyására hivatkozással kifogást terjesztett elő. A kifogásában a 
jogsértés tényének a megállapítását és a jogsértő további jogsértéstől történő 
eltiltását kérte. Indokolása szerint a jogsértés közte és Sz.G. jelöltek közötti 
szavazategyenlőség kapcsán a sorsolásnál következett be.  

R. Község Helyi Választási Bizottsága 14/2014.(X.17.) HVB számú határozatával a 
kifogást elutasította. Megállapította, hogy a települési önkormányzati képviselők 
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választása kapcsán a 6. és 7. helyen kialakult szavazategyenlőség miatt tartott 
sorsolás lebonyolítása, valamint a tájékoztató jellegű szóbeli eredményközlés során 
jogsértés nem történt. Indokolása szerint a kifogás vizsgálata során szükségesnek 
tartotta a kifogásban hivatkozott helyi választási bizottsági elnök, valamint a 
szavazatszámláló bizottsági elnök és tag meghallgatását. Utalt arra, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
a sorsolás lefolytatását teljeskörűen a helyi választási bizottságra bízza, a lebonyolítás 
mikéntjéről nem rendelkezik. A kérelmező jelölőszervezete, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom a helyi választási bizottságba tagot nem delegált. A sorsolással érintett 
jelöltek nevét papírra írták, a két papírt a helyi választási bizottság mellett működő 
helyi választási iroda tagja, D. L-né háta mögött megkeverte, majd ökölbe szorított 
és maga elé helyezett keze közül a helyi választási bizottság mindhárom tagja 
egybehangzóan a bal kezét választotta. E. G-né, a helyi választási bizottság elnöke a 
bal kézben található összehajtogatott papírt kihajtogatta, azon Sz. G. neve szerepelt. 
Megnézte a másik, ki nem választott papírt is, meggyőződött arról, hogy azon a 
kérelmező neve szerepel. Ezt követően rögzítették a sorsolás eredményét a 
jegyzőkönyvben és a helyi választási bizottság a jegyzőkönyveket aláírta.  

A kérelmező a fellebbezésében az elsőfokú határozat kifogása szerinti 
megváltoztatását kérte. A sorsolás kapcsán a választási eljárás nyilvánosságának a 
sérelmére hivatkozott.  

A Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(X.20.) számú határozatában 
az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Indokolásában a 2010. évi L. törvény 13. §-
ának (1) bekezdése felhívásával rögzítette, hogy a sorsolás lebonyolításának részletes 
szabálya nincs. Az eredmény jegyzőkönyv a szavazategyenlőség és amiatt a sorsolás 
tényét és annak eredményét tartalmazza. A kifogás elbírálása során a helyi választási 
bizottság a tényállást teljeskörűen tisztázta, sor került az érintettek személyes 
meghallgatására is.  

 

A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a Területi Választási Bizottság 
határozatának a megváltoztatását kérte akként, hogy a kifogásnak adjon helyt, 
továbbá „a szavazólapokat újraszámolni, amennyiben ismételt szavazategyenlőség 
fennáll, akkor a sorsolást a nyilvánosság biztosítása melletti megismétlését elrendelni 
szíveskedjen”. Fenntartotta, hogy a sorsoláskor a helyi választási bizottság a 
választási eljárás nyilvánossága biztosításának az elvét nem juttatta érvényre.  

 

A kérelem nem alapos.  

 

Az ítélőtábla a kérelmező kifogásának és bírósági felülvizsgálati kérelmének eltérő 
iránya kapcsán mindenekelőtt szükségesnek tartotta a következőkre rámutatni. A 
választás kapcsán a jogorvoslat két irányú lehet: egyrészt fellebbezéssel támadható a 
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Ve. 241. §-ának (2) bekezdése alapján a választási bizottságnak a választás 
eredményét megállapító döntése, másrészt a jogorvoslatra vonatkozó általános 
szabályok, a Ve. 208. §-a alapján kifogás terjeszthető elő, a választásra irányadó 
jogszabály, illetve a választás és választási eljárás alapelveinek megsértésére 
hivatkozással és kifogás tárgya lehet a Ve. 211. §-a alapján - a kizárólag a Ve. 241. 
§-a szerint fellebbezéssel támadható döntés kivételével - a szavazatszámláló 
bizottság tevékenysége és döntése is.  

A választási eredmény elleni jogorvoslat esetén az elsőfokú döntés a helyi választási 
bizottság eredményt megállapító határozata, ezért a fellebbezésről, az ott megjelölt 
jogsértésről a fellebbezést elbíráló területi választási bizottság dönt. Kifogás esetén a 
kifogás a jogorvoslati eljárást megindító beadvány, arról a Ve. 307/P. § (1) 
bekezdése alapján, mint választáshoz kapcsolódó kifogásról a helyi választási 
bizottság dönt.  

A Ve. 241. §-a alapján kizárólag az ott szabályozott választási eredmény elleni 
jogorvoslat során van lehetőség a (3) bekezdés alapján a szavazatok 
újraszámlálására, kizárólag abban az esetben, ha a fellebbezés elbírálása csak az 
úton lehetséges. A Ve. 241. §-ának (4) bekezdése is egyértelműen rögzíti, hogy azt 
követően, hogy a szavazatszámláló bizottság megállapította a szavazóköri 
eredményt, a szavazatok újraszámlálására csak a (3) bekezdés alapján van 
lehetőség.  

 

A fent kifejtettekre tekintettel a jelen kifogással indult jogorvoslati eljárásban a 
bírósági felülvizsgálati kérelemben a kérelmező a szavazólapok újraszámolását nem 
kérhette, e kérelmet a fent kifejtett okok miatt az ítélőtábla érdemben nem 
vizsgálhatta.  

Figyelemmel arra, hogy az újraszámolás eredményének a függvényében kérte a 
kérelmező az egyébként csak a kifogással indult eljárásban alkalmazható Ve. 218. § 
(2) bekezdés c) pontja szerinti, a választási eljárás eredmény megállapítása, a 
sorsolás megismételtetését, az ítélőtáblának állást foglalnia erről sem kellett.  

 

A Ve. 47. §-ának (1)-(2) és a 231. §-ának (5) bekezdéséből következően a 
fellebbezés, majd azt követően bírósági felülvizsgálati kérelem esetén a kifogás 
tárgyában jogerős határozatot a bíróság hoz. Ebből pedig okszerűen következik az, 
hogy bírósági felülvizsgálat tárgya a kifogás, illetve az annak tárgyában hozott első- 
és másodfokú területi választási bizottsági határozatok.  

A választási bizottságoknak a kifogás és az azzal egyező tartalommal előterjesztett 
fellebbezés iránya folytán abban a kérdésben kellett állást foglalniuk, hogy a sorsolás 
során a kifogást tevő által állított alapelvi sérelem megvalósult-e, így van-e helye a 
kért tartalommal a jogszabálysértés tényét megállapító és jogsértéstől eltiltó döntés 
hozatalának.  
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A 2010. évi L. törvény 13. § (1) bekezdésének második mondata alapján egyéni listás 
választási rendszerben szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, 
hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. A 
szabály a törvény IV. fejezete a választás rendszere és az eredmény megállapítása 
cím alatt az eredmény megállapításának a módját határozza meg szavazategyenlőség 
esetén.  
Az ítélőtáblának a kérelem alapján abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a 
helyi választási bizottság az iroda vezetőjének közreműködésével külön helyiségben 
lebonyolított sorsolása okozta-e a kérelemben és a kifogásban egyaránt megjelölt 
alapelvek sérelmét.  
A nyilvánosság alapelve érvényesülése kapcsán mutat arra rá az ítélőtábla, hogy azt 
az eredmény megállapítása során a Ve. a 87. §-ban maga korlátozza annak 
kimondásával, hogy a szavazatszámlálás során a szavazatszámláló bizottság, a 
jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom-szolgáltató képviselője, valamint a nemzetközi 
megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben. A választás eredményét már a Ve. 
200. §-a alapján a választási bizottság állapítja meg, s erről vesz fel a Ve. 202. §-
ának (1) bekezdése alapján jegyzőkönyvet.  
Azt a kérelmező sem vitatta, hogy a helyi választási bizottságba jelölő szervezete 
tagot nem delegált. Az általános szabályok között a Ve. 40. §-ának (1) bekezdésében 
úgy rendelkezik, hogy a választási bizottság ülése nyilvános. Az eredmény 
megállapítása keretében a sorsolás azonban semmiképpen nem jelenthet szélesebb 
körű nyilvánosságot, mint magának a Ve. 187. §-ban szabályozott 
szavazatszámlálásnak a nyilvánossága. Ami teljes nyilvánosságot élvez, az a választás 
eredménye, illetve már azt megelőzően a Ve. 203. §-ának (2) bekezdése alapján a 
választási irodák feladatává tett, a választás nem hiteles eredményét tartalmazó 
tájékoztató adatok.  
 
A fent kifejtett indokai alapján az ítélőtábla a kérelem alapján egyetértett a helyi és a 
területi választási bizottság azon megállapításával, hogy a sorsolás lebonyolítása 
során jogsértés nem történt, a választási eljárás sorsolásra vonatkozó szabályainak 
alkalmazása során a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), e) és f) pontjaiban jelölt alapelvek 
érvényre jutottak. Ezért az ítélőtábla a Ve. 231. § (5) bekezdésének a) pontja alapján 
a kérelemmel támadott másodfokú határozatot helybenhagyta.  
A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki.  
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 62. § (1) bekezdés s) pontja 
alapján a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes 
eljárásban a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illette meg. Az alapján az Itv. 59. §-
ának (1) bekezdése szerint kizárólag az illeték előzetes megfizetése alól mentesült. 
Az eredménytelen bírósági jogorvoslat kapcsán felmerült, az Itv. 43. §-ának (7) 
bekezdése szerinti 10 000 Ft eljárási illetéket a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13. §-
ának (2) bekezdése a kérelmező köteles megfizetni. 
 
D e b r e c e n, 2014. október 25. 
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Dr. Kocsis Ottília s.k. a tanács elnöke, Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró, Dr. Bakó Pál 
s.k. bíró 
 
                                                                                          A kiadmány hiteléül: 
  

                                                                                                             tisztviselő  


