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A Debreceni Ítélőtábla a Miskolci 11. számú Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. 
Boholy György ügyvéd) által képviselt ‘kérelmező1’ f.-i (cím) lakos I. rendű és 
‘kérelmező2’ f.-i (cím) lakos II. rendű kérelmezőknek – a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Területi Választási Bizottság 134/2014. (X.22.) 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 
134/2014. (X.22.) számú határozatát részben megváltoztatja és Forró Község 
Helyi Választási Bizottsága 48/2014. (X.12.), 50/2014. (X.12.) és 51/2014. (X.16.) 
számú határozatát helybenhagyja. 
 
Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I n d o k o l á s 
 

2014. október 14-én V. K. L. f.-i választópolgár kifogást nyújtott be a Forró Község 
Helyi Választási Bizottsága részére a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján. Álláspontja szerint a helyi 
önkormányzati képviselők és a polgármester választásán, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán 2014. október 12-én a szavazás titkosságát 
alapvetően megkérdőjelező események történtek, amik sértik az Alaptörvény 35. 
cikk (1) bekezdését, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és b) pontját. A kifogás 
szerint a szavazás során egyfelől a szavazópolgárok jelentős számban „az urnán 
kívül”, a számlálóbizottság tagjai előtt töltötték ki a szavazólapot, illetve a kitöltött 
szavazólapot a szavazatszámláló bizottság tagjainak megmutatták, amivel sérült a 
választás titkossága. „Olyan eset is számos alkalommal előfordult, hogy írástudó 
választópolgárok a szavazatszámláló bizottság tagjainak segítségét kérték a 
szavazólap kitöltéséhez, ami ilyen nagy számban ugyancsak arra vezet, hogy a 
segítségnyújtást nem rendeltetésszerűen, hanem a választás titkosságának 
megkerülése érdekében gyakorolták.” Mindezek miatt kérte a jogszabálysértés 
tényének megállapítását, a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, valamint a 
szavazás eredményének mind a helyi önkormányzati képviselők, mind a 
polgármester, mind pedig a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 
tekintetében történő megsemmisítését, illetve azok megismételtetését. 
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A kifogás mellékleteként becsatolt két egyszerű okirati formába rögzített 
nyilatkozatot, melyben a nyilatkozattevők „a kifogásban foglaltakat 
megerősítették”. 
 
Forró Község Helyi Választási Bizottsága 2014. október 16-án hozott 51/2014. 
(X.16.) számú határozatával a kifogást elutasította. Határozatában utalt a Ve.  
180. § (1) bekezdésére, azzal, hogy a benyújtott nyilatkozatok és a bizottsági 
ülésen elhangzottak alapján megállapította, hogy a szavazóhelyiségekben lévő és 
a szavazás céljára szolgáló asztalokat nem tömegesen vették igénybe a választók, 
illetve az asztalnál szavazók esetében is biztosított volt a titkos szavazás 
lehetősége. Nem találta bizonyítottnak, hogy a szavazatszámláló bizottság előtt 
történt a szavazás, és azt sem, hogy a szavazólapokat azok kitöltése után a 
bizottság tagjainak megmutatták volna a választópolgárok. A Ve. 181. § (1) 
bekezdésének felhívásával hangsúlyozta, hogy a kifogásban írtakkal szemben nem 
csupán az írástudatlanok vehetnek igénybe segítőt a szavazáskor, hanem erre 
„egyéb okból” is sor kerülhet, ám azt, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjai 
tömeges mértékben nyújtottak segítséget az azt igénylőknek, nem találta 
bizonyítottnak. 
 
A határozattal szemben V. K. L. fellebbezést nyújtott be. Ebben megismételte a 
kifogásban leírtakat, kifejtve, hogy az ismertetett cselekmények miatt sérült az 
Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdésében írt titkos szavazás elve, illetve a Ve. 2. § 
(1) bekezdés a) és e) pontjában írt, a választás tisztaságának megóvása, illetve a 
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elve. További bizonyítékként 
becsatolta az ……...hu internetes hírportál által készített videofelvételt, valamint a 
„cikk címe” című cikket. Kérte, hogy a területi választási bizottság a helyi választási 
bizottság határozatát változtassa meg, állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, a 
jogsértőt a további jogsértéstől tiltsa el és a szavazás eredményét mind a helyi 
önkormányzati képviselők, mind a polgármester, mind a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választása tekintetében semmisítse meg, és azokat 
ismételtesse meg. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 134/2014. (X.22.) 
számú, V. K. L. fellebbezésének elbírálása tárgyában hozott határozatában Forró 
Község Helyi Választási Bizottsága Forró településen tartott polgármester-választás 
eredményét megállapító 48/2014. (X.12.) számú határozatát, valamint a roma 
nemzetiség települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredményét 
megállapító 50/2014. (X.12.) számú határozatát és az 51/2014. (X.16.) számú 
határozatát megváltoztatta és Forró településen 2014. október 12-én megtartott 
polgármester-választás eredményét és a roma nemzetiség települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselő-választás eredményét megsemmisítette, és a választási 
eljárás szavazás részének megismétlését rendelte el. A szavazás időpontját 2014. 
november 9. napjára tűzte ki. A határozata indokolásában a Ve. 221. § (1) 
bekezdésére utalással hangsúlyozta, hogy az elsőfokú határozat ellen fellebbezés 
nyújtható be a 223. § (3) bekezdése értelmében vagy jogszabálysértésre 
hivatkozással vagy a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata 
ellen. Idézte a 224. § (3) bekezdését azzal kapcsolatban, hogy a fellebbezésnek 
mit kell tartalmaznia. A 241. § (1) és (2) bekezdésének felhívásával rögzítette, 
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hogy a választási bizottság választási eredményt megállapító döntése ellen milyen 
okból lehet fellebbezést benyújtani. Rámutatott, hogy a 231. § (4) bekezdése 
szerint a sérelmezett határozatot és az azt megelőző eljárást kell megvizsgálnia 
döntéshozatala előtt. Megállapította, hogy a V. K. L. által benyújtott kifogás 
ténylegesen a választás eredményét megállapító határozatok ellen irányult, 
egyrészt a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, másrészt a választás 
eredménye ellen, amelyeket a helyi választási bizottság három külön határozattal 
állapított meg. Álláspontja szerint a helyi választási bizottságnak nem volt 
hatásköre arra, hogy elbírálja a kifogás azon részét, ami az eredmény ellen 
irányult, arra a területi választási bizottságnak van hatásköre. A benyújtott kifogás 
valójában fellebbezés, amit a területi választási bizottságnak kell elbírálnia. 
Megítélése szerint a polgármester-választáson és a roma nemzetiség települési 
önkormányzati képviselő-választásán olyan mértékben sérült a titkos szavazáshoz 
való jog, hogy az megalapozza a 48/2014. és az 50/2014. számú határozatok 
megváltoztatását, az eredmény megsemmisítését és a választás 
megismételtetését. Az új választás időpontját a Ve. 7. §-a alapján tűzte ki. 
 
A területi választási bizottság határozatával szemben az I. rendű kérelmező mint 
megválasztott polgármester, a II. rendű kérelmező pedig mint a roma nemzetiségi 
önkormányzatba megválasztott képviselő nyújtott be jogi képviselő útján 
felülvizsgálati kérelmet. Álláspontjuk szerint a területi választási bizottság 
határozata megalapozatlan és jogszabálysértő. Kifejtették, hogy tartalmában 
megalapozott a helyi választási bizottság 51/2014. számú határozata, mert az 
állított jogsértések nem bizonyítottak. Mivel a helyi választási bizottság a Ve.  
213. § (1) bekezdése alapján nem tette át az ügyet a területi választási 
bizottsághoz, ezért a 213. § (3) bekezdése értelmében köteles volt a jogorvoslati 
kérelemről dönteni. A kifogásban V. K. L. nem hivatkozott a Ve. 221. § (1) 
bekezdés, 223. § (3) bekezdés, 224. § (3) bekezdés, illetve a 241. § (1) és (2) 
bekezdésben írtak szerint megjelölendő jogszabályhelyekre és ezt a területi 
választási bizottság határozata sem állapította meg, ezért a 134/2014. (X.22.) 
számú határozat nemcsak megalapozatlan, hanem jogszabálysértő is. 
Hangsúlyozták, hogy a helyi választási bizottság határozata helyes, mert a kifogás 
mellékleteként becsatolt két tanúnyilatkozat nem tartalmaz jogszabálysértést 
megállapító konkrét tényállítást. A fellebbezéshez csatolt újságcikk, illetve 
videofelvétel kapcsán hangsúlyozták, hogy a fellebbező két szavazókörről tesz 
említést, holott a nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás egy harmadik 
szavazókörben zajlott és a videofelvétel ott készült. Utaltak Sz. A. felülvizsgálati 
kérelemhez mellékelt tanúnyilatkozatára, melyben a szavazatszámláló bizottságba 
delegált tag úgy nyilatkozott, hogy a videofelvételt készítő személyt sem az 1., 
sem a 2. körzetben nem kapott engedélyt felvétel készítésére. Mellékelték az 1. 
számú szavazókör elnökének és két tagjának, továbbá a 2. számú szavazókör 
elnökének és öt tagjának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát 
arról, hogy semmilyen törvénysértés, szabálytalanság nem történt e 
szavazókörökben a választás alkalmával. Becsatolták a 3. számú nemzetiségi 
szavazókörben a szavazatszámláló bizottság tagjaként eljáró személy 
nyilatkozatát, mely szerint a bizottság két tagja adott írástudatlan vagy beteg 
személyeknek segítséget, amit az újságcikkhez tartozó fényképfelvétel is tanúsít, 
törvénysértés azonban a választáson nem történt. E szavazókörben 
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megfigyelőként és szavazóként eljáró személyek nyilatkozatukban ugyancsak 
állították, hogy a segítségnyújtás során a segítséget nyújtók szabályszerűen jártak 
el. A roma nemzetiségi önkormányzat négy képviselője pedig úgy nyilatkozott, 
hogy a videofelvétel – amely egyébként az interneten is megtekinthető volt és a 
televízióban is – L. G. családi otthonában készült még a választások előtt. 
 
Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet alaposnak találta. 
 
A választás kapcsán a jogorvoslat kétirányú lehet. Egyrészt fellebbezéssel 
támadható a Ve. 241. § (2) bekezdése alapján a választási bizottságnak a 
választás eredményét megállapító döntése az a) pont szerint a szavazatszámláló 
bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, 
vagy a b) pont értelmében a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási 
eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással. 
Másrészt a jogorvoslatra vonatkozó általános szabályok szerint kifogás terjeszthető 
elő a Ve. 208. §-a alapján a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és 
a választási eljárás alapelveinek 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. 
A másik esetben a jogorvoslati eljárást megindító beadvány a kifogás, arról a Ve. 
307/P. § (1) bekezdése alapján, mint választáshoz kapcsolódó kifogásról a helyi 
választási bizottság dönt. Határozata ellen a Ve. 221. § (1) bekezdése értelmében 
fellebbezés nyújtható be, amelyet a Ve. 228. § (1) bekezdése szerint a területi 
választási bizottság bírál el. Határozatával szemben a Ve. 222. § (1) bekezdése 
alapján bírósági felülvizsgálati kérelem terjeszthető elő, amelyet a Ve. 229. § (1) 
bekezdése értelmében az ítélőtábla bírál el. 
 
A Ve. 330. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi választási bizottság dönt  
a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint 
a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról, 
b) minden olyan kifogásról, amely kifejezetten a települési nemzetiségi 
önkormányzati választáshoz kapcsolódik.  
A 330. § (2) bekezdés c) pontja szerint a területi választási bizottság dönt a helyi 
választási bizottság döntése elleni fellebbezésről. A Ve. 308. §-ának utaló 
rendelkezéséből következően a területi választási bizottság másodfokú 
határozatával szemben ugyancsak bírósági felülvizsgálati kérelem nyújtható be, 
amelyet az ítélőtábla bírál el. 
 
A Ve. 47. §-ának (1) és (2) bekezdéséből, valamint a 231. §-ának (5) 
bekezdéséből következően a fellebbezés, majd azt követően a bírósági 
felülvizsgálati kérelem esetén a kifogás tárgyában jogerős határozatot a bíróság 
hoz. A választási bizottság határozatának kérelem alapján történő felülvizsgálata 
során az ítélőtábla a Ve. 231. § (5) bekezdése értelmében helybenhagyó vagy 
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megváltoztató határozatot hozhat, nincs lehetőség eljárási okból a határozat 
hatályon kívül helyezésére. 
 
A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati 
kérelem alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság, illetve a 
bíróság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. 
 
Mindezek szem előtt tartásával az ítélőtábla azt állapította meg, hogy az adott 
ügyben V. K. L. által előterjesztett, a jogorvoslati eljárást megindító beadvány a 
Ve. 208. §-a szerinti kifogás volt, amelyben a választás és a választási eljárás 
alapelveinek megsértésére hivatkozott, melynek elbírálására hatáskörrel a helyi 
választási bizottság rendelkezett. Ennek megfelelően az a kifogást érdemben 
elbírálva hozta meg 51/2014. (X.16.) számú határozatát. A V. K. L. által 
előterjesztett beadvány nem a helyi választási bizottság 48/2014. (X.12.), 
49/2014. (X.12.), illetve 50/2014. (X.12.) számú határozatát sérelmezte, ezért a 
területi választási bizottság tévedett, amikor V. K. L. beadványát e határozatokkal 
szembeni fellebbezésnek tekintette és annak alapján a polgármester-választás 
eredményét megállapító, illetve a roma nemzetiség települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselő-választás eredményét megállapító határozatokat 
megváltoztatta. E három határozattal kapcsolatban hatásköre csak akkor lett volna 
azok felülvizsgálatára, ha a beadványozó jogorvoslati kérelmét a Ve. 241. § (2) 
bekezdés a) és b) pontjában írtakra hivatkozással nyújtotta volna be. Nem volt 
azonban eljárási akadálya annak, hogy a területi választási bizottság a Ve. 218. § 
(2) bekezdés c) pontja alkalmazásával a szavazás eredményét megsemmisítse, és 
új szavazást rendeljen el. 
 
Tekintettel arra, hogy a Ve. 231. § (5) bekezdése szerint a bíróság a megtámadott 
határozatot helybenhagyó vagy megváltoztató döntést hozhat csak, az ítélőtábla a 
területi választási bizottság 134/2014. (X.22.) számú határozatának a Forró 
Község Helyi Választási Bizottság 48/2014. (X.12.), illetve 50/2014. (X.12.) számú 
határozatait érintő rendelkezését megváltoztatta és e tekintetben a helyi választási 
bizottság határozatát helybenhagyta. 
 
A helyi választási bizottság 51/2014. (X.16.) számú határozatát megváltoztató 
területi választási bizottsági döntést, mint a helyi választási bizottság határozatát 
érdemben megváltoztató döntést bírálta felül, és az azzal szemben előterjesztett 
felülvizsgálati kérelmet az ítélőtábla alaposnak találta. 
 
A Ve. 180. § (1) bekezdése szerint a szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a 
választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló 
bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti. 
 
E rendelkezés helyes értelmezése szerint önmagában az a körülmény, hogy a 
választópolgár a szavazólapot nem a szavazófülkében töltötte ki, nem valósítja 
meg a választási jogszabályok, illetve választási elvek sérelmét. 
 
A Ve. 181. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az a választópolgár, aki nem tud 
olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, 
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általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két 
tagjának együttes – segítségét igénybe veheti. 
 
E rendelkezés a választópolgár számára engedett jogként rendezi annak a 
lehetőségét, hogy a szavazásban történő akadályoztatása esetén segítséget 
vegyen igénye. Ez esetben a szavazólap kitöltésének ideje alatt nem érvényesül a 
szavazás titkosságát garantáló szabályként a Ve. 180. § (2) bekezdésében írt azon 
rendelkezés, hogy csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. 
Az, hogy a segítség nyújtását ki kérheti, elsődlegesen a választópolgár 
kompetenciájába tartozó kérdés. Az általa választott segítő hiányában igénybe 
veheti a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét. A 
rendelkezés garanciális jellege folytán ez esetben is a választópolgár akarata az 
elsődleges, a szavazásban való akadályoztatást bizonyítani nem kell. 
 
Az ítélőtábla számára semmilyen adat nem áll rendelkezésre annak még csak 
valószínűsítésére sem, hogy hány személy vett igénybe segítséget, s a segítséget 
igénybe vett választópolgár a szavazáshoz fűződő alkotmányos jogát ne a Ve. által 
szabályozott törvényes rendben gyakorolta volna. Azt pedig maga a kifogást tevő 
sem állította, hogy a szavazás során bárki befolyásolta volna a szavazók szabad 
akaratát. 
 
A felülvizsgálati kérelmet előterjesztők által a jogorvoslati kérelemhez csatolt teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatok meggyőzően igazolják, hogy 
október 12-én egyik szavazókörben sem történt semmilyen törvénysértés, 
szabálytalanság, sem a szavazólapok szavazófülkén kívüli kitöltésekor, sem a 
segítők igénybevételekor. Ezzel szemben a V. K. L. által becsatolt újságcikk, illetve 
videofelvétel semmilyen konkrétumot nem tartalmaz, az abban leírtak, illetve az 
ott elhangzottak nem alkalmasak – éppen a konkrétum hiánya miatt – a kifogást, 
illetve fellebbezést benyújtó személy állításainak alátámasztására. 
 
Ebből következően az ítélőtábla azt állapította meg, hogy a területi választási 
bizottság felülvizsgálati kérelemmel érintett határozatának a helyi választási 
bizottság 51/2014. (X.16.) számú határozatát megsemmisítő döntése 
megalapozatlan, ezért a határozatot megváltoztatta és e tekintetben is 
helybenhagyta a helyi választási bizottság elsőfokú döntését. 
 
D e b r e c e n, 2014. október 28. 
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