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A Debreceni Ítélőtábla Dr. Jaczkovits Zita ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező 
neve (címe) kérelmezőnek – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási 
Bizottság 84/2014.(X.18.) 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 
84/2014.(X.18.) számú határozatát megváltoztatja, a kifogást elutasítja.  

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.  

 

I n d o k o l á s:  

 

A Debreceni Ítélőtábla Pk.I.20.750/2014/2. számú végzésével a kérelmező bírósági 
felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Indokolása szerint a 
kérelmező Nemzeti Választási Bizottsághoz fellebbezésként előterjesztett, az 
elbírálása érdekében az ítélőtáblához megküldött jogorvoslati kérelme ügyvédi 
képviselet hiányában a Ve. 231. §-ának (2) és a 224. §-ának (5) bekezdése alapján 
érdemi vizsgálatra alkalmatlan.  

 

A kérelmező a fellebbezése megküldéséről történő tudomásszerzést követően a 
kérelmét ügyvédi képviselettel ismételten előterjesztette. A kérelmet az ítélőtábla a 
következőkre tekintettel érdemben bírálta el.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: 
TVB.) 84/2014.(X.18.) számú határozatában olyan tartalommal adott a jogorvoslat 
lehetőségéről tájékoztatást, hogy az ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett 
és oda benyújtott fellebbezéssel lehet élni. Abban az esetben, ha a jogalkalmazó 
választási szerv a hozott határozatában téves tájékoztatást nyújt a határozata ellen 
igénybe vehető jogorvoslatról, annak benyújtásáról, az elbírálására hatáskörrel bíró 
szervről, az abból fakadó késedelem nem értékelhető a kérelmező hátrányára, az 
által a jogorvoslathoz fűződő törvényen alapuló joga nem sérülhet.  
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Az Érpataki Helyi Választási Bizottság 55/2014.(X.13.) számú határozatával Érpatak 
településen a polgármester választás eredményét a határozat mellékletét képező 
„Jegyzőkönyv a polgármester választás eredményéről” szerint állapította meg. A 
jegyzőkönyv szerint a választás eredményes volt, a megválasztott polgármester O.M. 
A rá leadott szavazatok száma 337, őt S. A. polgármester-jelölt követte 233 
szavazattal (www.erpatak.hu.). 

Dr. S. M. a FIDESZ ny-i választókerületi elnöke és a központi névjegyzékben szereplő 
választópolgár a választás napján történt sorozatos választási szabálytalanság miatt 
fellebbezéssel fordult a TVB-hez, a választás eredményének a megváltoztatását, a 
választás megismétlésének az elrendelését kérte. Csatolta F. L. érpataki lakos írásbeli 
nyilatkozatát, aki szerint M. L-val kijelöltként segítséget nyújtott a szavazáshoz az 
arra rászorulóknak. Több esetben észlelte, hogy M. L. nem azt a személyt mutatja, 
húzatja le, akit a segítséget kérő mond neki.  

A fellebbező utalt arra is, hogy a szavazatszámláló bizottság összetételét O. M. jelölte 
ki. Ennek kapcsán a szavazatok Ve. 181. § (1) bekezdésébe ütköző módon történt 
leadását állította. A Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjaiban rögzített 
választási alapelvek sérelmét állította arra hivatkozással, hogy a választást megelőző 
napokban a polgármester-jelölt részéről csomagok osztására került sor azok részére, 
akik a jelöltségét támogatták. Ez kb. 400 helyi lakost érintett és két napon keresztül 
tartott. Az előzetes anyagi juttatásnak minősülő csomagosztás azért történt, hogy a 
választópolgárok elmenjenek meghatározott jelöltekre szavazni. Ennek 
bizonyítékaként csatolta a 2014. október 4-én kelt és 8-án és 9-én bonyolított 
ingyenes adományozásról szóló tájékoztatót, és az október 11-ére meghirdetett, 
szeretetlakomával egybekötött kampányzáró nagygyűlésre szóló meghívót. A 
fellebbezését október 15-én terjesztette elő.  

Később csatolta a fellebbezésében állítottak bizonyítására K. Z., O. T. és P. B-né 
nyilatkozatát. O. Z. polgármester-jelölt nyilatkozata szerint a választási  
jegyzőkönyvvezetőt a 2. számú szavazókörből O. M. kíséretében látta kijönni, a másik 
alkalommal O. M. feleségével látta beszélgetni az iskola előtt, napközben pedig 
telefonon instrukciókat adogatott valakinek. O. T. az 1. számú szavazókörben 
delegáltként úgy nyilatkozott, hogy O. M. delegáltjai több esetben, szinte egész nap 
folyamán csak ők ketten-hárman segédkeztek. Az állampolgárok helyett ők húzták be 
az X-et, de nem arra a személyre, akit akartak. Utalt arra is, hogy F. L. ezzel 
kapcsolatos észrevételét nem jegyzőkönyvezték. P. B-né a 2. számú választókerület 
delegáltja azt észrevételezte, hogy a szavazatszámláló bizottság részéről segítésre 
kijelölt két hölgy O. M. polgármesterhez köthető. Akkor is bementek a 
szavazófülkébe, ha tőlük segítséget nem kértek. Észrevételét nem jegyzőkönyvezték.  

A TVB. a fellebbezés elbírálása során a tényállás további tisztázása érdekében a 
nyilatkozókat tanúként meghallgatta, akik a leírtakat szóban is megerősítették. A. M-
né elmondása szerint legtöbbször O. M. delegáltjai segítettek az 1. számú 
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szavazókörben. Az emberek segítséget kértek és ők mentek segíteni. Kb. százan 
kértek segítséget. P. B-né a 2. számú szavazókör kapcsán előadta, hogy kb. 180 
emberrel ment be mindig ugyanaz a két ember segíteni. O. Cs. vallomása szerint F. 
L.-tól szerzett tudomást a szabálytalanságokról. Delegáltként a szabálytalanságokat 
maga is látta. Volt olyan, hogy a segítő az állampolgár akarata ellenére O. M.-ra 
rakta a szavazatot. G. Zs. vallomása szerint tüzelőanyagra kért segítséget és kapott 
15 000 Ft-ot O. M-tól azzal, hogy akkor okosan húzgáljanak a szavazáson.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 84/2014.(X.18.) 
számú határozatában Dr. S. M. beadványát a tartalmát tekintve kifogásnak tekintette 
és a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Érpataki Helyi Választási Bizottság 
eredményt megállapító határozatát megváltoztatta, a polgármester és 
képviselőválasztás eredményét megsemmisítette és a választást megismételtette. 
Határozata indokolásában megállapította, hogy Dr. S.M. kifogása alapos. A becsatolt 
bizonyítékokat és a meghallgatott személyek nyilatkozatait alkalmasnak találta a 
kifogást tevő által előadottak alátámasztására. Megállapította, hogy a 
szavazatszámláló bizottság segítő tagjainak cselekménye súlyosan sértik a Ve. 2. § 
(1) bekezdés a), b), c) és e) pontjában foglalt alapelveket és ellentétesek 
Magyarország Alaptörvénye 35. cikkének (1) bekezdésével, az elkövetett jogsértések 
érdemi befolyással voltak a választás eredményére.  

 

A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében kifogásolta, hogy a TVB. a 
fellebbezést kifogásként bírálta el és ezzel a HVB. hatáskörét jogszabályi 
felhatalmazás nélkül, a Ve. 307/P. § (1)-(2) bekezdése sérelmével elvonta. A 
fellebbező érintettsége hiányában a fellebbezést jogosulatlanul terjesztette elő. A 
választással való összefüggés hiányában nem tartotta relevánsnak a csomagosztást. 
A szórólap szerint is az adomány ingyenes volt, az ügy kapcsán a HVB. 
52/2014.(X.10.) számú jogerős határozata szerint sem történt választási jogsértés. 
Álláspontja szerint a TVB. jogszabályi felhatalmazás hiányában folytatott le 
bizonyítási eljárást és hallgatott meg tanúkat. A fellebbezésben hivatkozottak és 
ahhoz mellékelt négy nyilatkozat nem támasztja alá a választás megismétlésének a 
szükségességét. Azok valóságtartalma és hitelessége cáfolatára 12 nyilatkozatot 
csatolt. Utalt arra, hogy a TVB-nek a HVB. elnökét, jegyzőkönyvvezetőjét és tagjait is 
meg kellett volna hallgatnia. A kérelemhez csatolt nyilatkozatok a Pp. 196. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratok. F. L. nyilatkozata 
szerint O. Z. által a saját kezével előre megírt és vele aláírattatott nyilatkozat nem 
felel meg a valóságnak. B. Zs. nyilatkozata szerint a helyi választási iroda tagjaként a 
választás napján Érpatakon tartózkodott. A jegyzőkönyvvezetőkkel két óránként 
telefonos kapcsolatban volt a napközbeni jelentés fogadása miatt. Minden 
alkalommal megkérdezte, merült-e fel probléma, nemleges válaszokat kapott. Sz-né 
K. I., a 2. számú szavazókör elnöke szerint a segítségnyújtásnál mindig választott és 
delegált tag működött közre, ez kevesebb mint 10 alkalommal történt. O. S-né, az 1. 
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számú szavazókör elnökhelyettese úgy nyilatkozott, hogy a segítséget nyújtókat A. 
M-né, a szavazatszámláló bizottság elnöke jelölte ki. Nem volt olyan eset, hogy F. L. 
és M.L. segítőként együtt tartózkodtak volna a szavazófülkében, ilyenre F. L. meg 
sem volt kérve. Az pedig, hogy a szavazófülkében mi történik, nem láthatta. K-né U. 
M., a 2. számú szavazókör elnökhelyettese szerint a szavazás teljes egészében a 
jogszabályoknak megfelelően zajlott. G. M-né, a 2. számú szavazókör 
jegyzőkönyvvezetője nyilatkozata szerint a telefont jelentések leadására használta. A 
segítségkérők száma 10-15 fő volt, közülük 3-4 fő a segítséget magával hozta. A 
segítőket az elnök jelölte ki. J. A, az 1. számú szavazókör jegyzőkönyvvezetője 
szerint számára szabálytalanságot nem jeleztek. D. Z-né, 1. számú szavazókörbe 
delegált tag szerint is kb. 10-15 ember kért segítséget, a segítők soha nem voltak 
azonos pártszimpátiájúak. A. Mné és a delegált tagok sem jelezték a szavazás során 
jegyzőkönyv felvételének a szükségességét. M. M., az 1. számú szavazókörbe 
delegált tagként azt adta elő, hogy a szavazókat a bizottság elnöke kérdezte meg 
arról, hogy kérnek-e segítséget. Csak kérés esetén ment be vele a bizottság elnöke 
által esetenként kijelölt személy szavazni. Ha a választó kért adott személyt, annak 
engedték. M. L. az 1. számú szavazókörbe delegált tag nyilatkozata szerint kb. 10-15 
fő kérhetett segítséget és azt is jelezte, hogy kit kér erre a szerepre. Sem ő, sem F. 
L. nem volt kijelölve segítői feladatra és a fülke közelében sem jártak. K-né T. E. az 
1. számú szavazókörbe delegált tag nyilatkozata szerint sem történt a választáson 
rendkívüli esemény. Figyeltek arra, hogy a segítségkérésnél mindig mást és más 
pártot támogatót jelöljenek ki a segítségnyújtásra. G. T., az 1. számú szavazókör 
tagjaként szintén 10-15 fő segítségre szoruló szavazóról tett nyilatkozatot. A segítők 
soha nem azonos érdekeltségűek voltak. Felelőssége teljes tudatában a választás 
tisztaságáról nyilatkozott.  

 

A kérelem alapos. 

 

A választás kapcsán a jogorvoslat két irányú lehet: egyrészt fellebbezéssel támadható 
a Ve. 241. § (2) bekezdése alapján a választási bizottságnak a választás eredményét 
megállapító döntése az a) és b) pontok szerinti hivatkozással, másrészt a 
jogorvoslatra vonatkozó általános szabályok szerint kifogás terjeszthető elő a Ve. 
208. §-a alapján a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és választási 
eljárás alapelvének megsértésére hivatkozással. 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 
jogorvoslati eljárást megindító beadvány a kifogás, arról a Ve. 307/P. § (1) 
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bekezdése alapján, mint választáshoz kapcsolódó kifogásról, a helyi választási 
bizottság dönt.  

A Ve. 47. §-ának (1)-(2) és a 231. §-ának (5) bekezdéséből következően a 
fellebbezés, majd azt követően a bírósági felülvizsgálati kérelem esetén a kifogás 
tárgyában jogerős határozatot a bíróság hoz. 

Az ítélőtábla egyetértett a területi választási bizottsággal abban a kérdésben, hogy a 
fellebbezés tartalma szerint a Ve. 208. §-a alapján előterjeszthető kifogás volt. A 
kérelmezővel értett egyet abban a kérdésben, hogy arról, mint választáshoz 
kifejezetten kapcsolódó kifogásról a Ve. 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
helyi választási bizottság dönthetett volna. A választási bizottság határozatának 
kérelem alapján történő felülvizsgálata során az ítélőtábla a Ve. 231. § (5) bekezdése 
alapján vagy helybenhagyó vagy megváltoztató határozatot hozhat. Nincs lehetőség 
eljárási okból a határozat hatályon kívül helyezésére, a választási jogorvoslati eljárás 
választási szerv előtti részének a megismételtetésére. Ennek okán a bíróságnak a 
kérelem alapján minden esetben érdemi döntést kell hoznia az esetben is, ha a 
választási bizottságok a jogorvoslati kérelmet megalapozatlanul, érdemi vizsgálat 
nélkül utasítják el.  

Az érdemi felülbírálat során az ítélőtáblának abban a kérdésben kellett állást 
foglalnia, hogy a fellebbezés alapján s az annak alátámasztására csatolt bizonyítékok 
mérlegelésével és értékelésével helye volt-e a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján Érpatak településen a szavazás teljeskörű megismételtetésére.  

A fellebbezés a Ve. 181. §-ának sérelmét a szavazás során a szavazatszámláló 
bizottság tagjai részéről történt segítségnyújtás kapcsán, míg az alapelvi sérelmet a 
választást megelőzően történt ajándékozás kapcsán állította. A választási bizottságok 
és a bíróság döntése során eljárási kötöttség érvényesül. Ennek kerete a kifogás 
érdemi vizsgálatának tartalmi feltételét jelentő, a Ve. 212. § (2) bekezdés a) és b) 
pontjában megjelöltek szerint a kifogást tevő által felhívott jogszabálysértés és annak 
általa megjelölt bizonyítékai. Ezért a területi választási bizottság az alapelv sérelmét 
kizárólag a kifogás alapján állapíthatta meg. Az ebben a körben bizonyítékként 
felhozott plakát kampányeszközök a választást napokkal megelőző 
kampányeseményt igazolnak, a fellebbezés benyújtásakor a Ve. 209. §-ának (1) 
bekezdése és 10. §-ának (1) bekezdése szerinti anyagi jogi jogvesztő 3 napos 
határidő már letelt. A kifogás elbírálójának mindenkor hivatalból vizsgálnia kell a 
határidőket, a meg nem jelölt vagy 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 mérlegelést nem engedő módon érdemi vizsgálat nélkül kell 
elutasítani. 

A szavazatszámláló bizottság összetételét kifogásoló fellebbezési érvek érdemben 
szintén nem voltak vizsgálhatók. A választási bizottságok, így a szavazatszámláló 
bizottság tagjainak és megválasztásáról a Ve. 25. § (2) bekezdése alapján a 
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képviselőtestület döntött. A Ve. 18. §-a szerinti összeférhetetlenség esetén a Ve. 34. 
§ (3) bekezdése alapján bárki indítványozhatja a megbízás (1) bekezdés b) pontja 
szerinti megszűnésének a megállapítását. Az ezt érintő érvek a választás 
lebonyolítását követően kifogásban nem hozhatók fel.  

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla csak azt vizsgálhatta, hogy a Ve. 181. §-a szerinti 
jogsértés fennállt-e és az megalapozta-e a TVB. által alkalmazott jogkövetkezményt. 
Az ítélőtábla a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelem 
alapján, annak érvei és az ahhoz csatolt bizonyítékok értékelésével és mérlegelésével 
vizsgálta a sérelmezett határozatot. Abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy 
ennek alapján kellő alapul szolgál-e a kérelem a területi választási bizottság 
határozatától eltérő jogkövetkeztetés levonására. Figyelemmel kellett lennie arra is, 
hogy a jogsértés milyen körben bizonyított, illetve bizonyított-e. A választási 
eljárásban bekövetkezett jogsértések általában és közvetett módon ugyanis nem 
vezethetnek a választási eredmények vitatásához. A választás kimenetelét kizárólag 
azok a jogsértések befolyásolhatják, amely az eredmény megállapításához 
közvetlenül és direkt módon kapcsolódnak.  

Az Érpatak településen mindkét szavazókörben az eseménytelen szavazás tényét a 
közokiratoknak minősülő szavazóköri jegyzőkönyvek igazolják. A fellebbezéshez 
csatolt tanúnyilatkozatok annak cáfolatára nem alkalmasak.  

A Ve. 181. §-ának (1) bekezdése a választópolgár számára engedett jogként rendezi 
annak a lehetőségét, hogy a szavazásban történő akadályoztatás esetén segítséget 
vegyen igénybe. Ez esetben a szavazólap kitöltésének ideje alatt a Ve. 180. § (2) 
bekezdése alapján nem érvényesül a szavazás titkosságát garantáló szabályként az, 
hogy csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében.  

Az, hogy a segítség nyújtására ki vehető igénybe, az elsődlegesen a választópolgár 
kompetenciájába tartozó kérdés. Kizárólag az általa választott segítő hiányában 
veheti igénybe a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét. A 
rendelkezés garanciális jellege folytán ez esetben is a választópolgár akarata az 
elsődleges.  

Az ítélőtábla számára semmilyen adat nem állt rendelkezésére annak még csak 
valószínűsítésére sem, hogy a segítséget igénybe vett választópolgár a szavazáshoz 
fűző alkotmányos jogát ne a Ve. által szabályozott törvényes rendben gyakorolta 
volna. A Fejér tanútól származó nyilatkozat a kérelmező által csatolt okiratok folytán 
hitelét vesztette, a nyilatkozattal érintett M. tanú pedig azt szintén nem támasztotta 
alá.  

Ahhoz, hogy a Ve. 181. § (1) bekezdésébe foglalt rendelkezés sérelme 
megállapítható legyen, elégséges bizonyíték már a területi választási bizottság 
rendelkezésére sem állt. A segítségnyújtó személyét kizárólag a választópolgár 
tehette volna kifogás tárgyává, ilyenre azonban a fellebbező nem hivatkozott. 
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Tekintettel a szavazás titkosságára kívülálló hiteles nyilatkozatot arra vonatkozóan, 
hogy a szavazás a segítő jogsértő magatartása folytán nem a szavazópolgár akarata 
szerint történt, nem tehetett. A segítségre szorulók, illetve azt igénybe vevők 
számának is kizárólag bizonyított jogsértés esetén lenne jelentősége abból a 
szempontból, hogy az a választás eredményére befolyással lehetett-e. Ebben a 
keretben is a kérelemhez csatolt többségi nyilatkozatok alapján a szavazókörönkénti 
10-15 segítségre szoruló számnak van realitása.  

 

A fenti indokai alapján az ítélőtábla a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján a 
kérelemmel támadott határozatot megváltoztatta, és a rendelkezésére álló adatok 
alapján a kifogást a Ve. 218. § (1) bekezdése szerint elutasította.  

A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki.  

A kérelmező az eredményes bírósági jogorvoslati kérelme folytán a meg nem fizetett, 
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 43. §-ának (7) bekezdése szerinti 
10 000 Ft közigazgatási nemperes eljárási illeték megfizetésére nem kötelezhető, azt 
a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján az állam viseli. 

D e b r e c e n, 2014. október 25. 

Dr. Kocsis Ottília s.k. a tanács elnöke, Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró, Dr. Bakó Pál 
s.k. bíró 

                                                                             A kiadmány hiteléül: 

                                                                                              tisztviselő  

 

 

 

 

 

 


