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A  Pécsi  Ítélőtábla a  dr.  Komáromi  József  ügyvéd által  képviselt  …...kérelmezőknek –
a ...Területi Választási Bizottság  (cím) 2014. október 17. napján kelt 71/2014. (X.17.)
számú,  ...község  2014.  évi  önkormányzati  képviselő-választásának  eredményét
megállapító határozatával szemben előterjesztett felülvizsgálati kérelme folytán meghozta
a következő

v é g z é s t :

Az  ítélőtábla  a  ...  Területi  Választási  Bizottság  71/2014.  (X.17.)  számú  határozatát
megváltoztatja,  a  települési  önkormányzati  képviselő-választás  eredményének
megállapítását  -  a  ...  Helyi  Választási  Bizottság 34/2014.  (X.12.)  HVB határozatára  is
kiterjedően - megsemmisíti és a ...  0. számú szavazókörben  a szavazás megismétlését
rendeli el.

Az ismételt szavazást 2014. november 9. napjára tűzi ki.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs, de a közléstől számított három napon
belül alkotmányjogi panasz nyújtható be az Alkotmánybírósághoz.

I n d o k o l á s

A  2014.  október  12.  napjára  kitűzött  helyi  önkormányzati  képviselőválasztáson  a  ...
megyei  ... településen kialakított  két szavazókör közül a 0. számú szavazókörben 364
választópolgár, a 00. számú szavazókörben 407 választópolgár jelent meg. 
A szavazatszámlálás során a 0. számú szavazókörben a szavazatszámláló bizottság az
urnában lévő 364 lebélyegzett szavazólapból 12 szavazólapot talált érvénytelennek, majd
az  érvényes  352  szavazólap  által  tartalmazott  szavazatokat  az  alábbiak  szerint
összesítette:

  1. M.M 125 szavazat
  2. T. L 154 szavazat
  3. T.J 109 szavazat
  4. K.G 145 szavazat
  5. B.D.J 118 szavazat
  6. P.M.E 158 szavazat
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  7. T.Cs 117 szavazat
  8. U.P 114 szavazat
  9. C.Cs.L 123 szavazat
10. Sz.J   73 szavazat
11. Dr. K.Cs 170 szavazat
12. R.Gy     92 szavazat
13. Dr. Cs.A.J 126 szavazat
14. M.J   67 szavazat
15. P.J 136 szavazat

Az  érvényes  szavazólapok  kötegét  a  szavazatszámláló  bizottság  a  kötegelő  csíkot
kizárólag  egy  irányban,  a  köteg  rövidebb élével  párhuzamosan  vezetve  csomagolta
össze. A kötegelés ezen módja nem zárta ki, hogy a kötegből a csomagolás megsértése
nélkül ne lehessen szavazólapot kivenni, illetve abba szavazólapot betenni.

A  ...  00.  számú  szavazókörben  az  urnában  lévő  lebélyegzett  407  szavazólapból   5
darabot talált a szavazatszámláló bizottság érvénytelennek, az érvényes szavazatokat az
alábbiak szerint összesítette:

  1. M.M 150 szavazat
  2. T.L 162 szavazat
  3. T.J   79 szavazat
  4. K.G 150 szavazat
  5. B.D.J 134 szavazat 
  6. P.M.E 167 szavazat
  7. T.Cs 121 szavazat
  8. U.P 158 szavazat
  9. C.Cs.L   91 szavazat
10. Sz.J 116 szavazat
11. Dr. K.Cs 183 szavazat
12. R.Gy 116 szavazat 
13. Dr. Cs.A.J 150 szavazat
14. M.J 103 szavazat
15. P.J 164 szavazat.
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A települési  önkormányzati  képviselők választásának eredményét  a ...  Helyi Választási
Bizottság  a  szavazókörök  eredményeinek  összesítésével  a  34/2014.  (X.12.)  HVB
határozatába foglalta, melynek eredményeként a településen a megválasztott képviselők
az alábbi jelöltek lettek:

316 szavazattal T.L
295 szavazattal K.G
325 szavazattal P.M.E
353 szavazattal dr. K.Cs
276 szavazattal dr. Cs.A.J
300 szavazattal P.J.

A  ...  Helyi  Választási  Bizottság  34/2004.  (X.12.)  HVB  számú  eredményt  megállapító
határozata ellen  M.M képviselőjelölt  fellebbezést nyújtott be, előadva,  hogy a dr.  Cs.A
képviselőjelölt 276 szavazatot, U.P képviselőjelölt 272 szavazatot ért el, míg ő maga 275
szavazatot  kapott.  Az  érvénytelen  szavazólapok  nagyobb  számára  figyelemmel
elképzelhető,  hogy  olyan  szavazólapok  kerültek  érvénytelenítésre  vagy  olyan
szavazólapok kerültek elfogadásra, melyek érvényesek vagy éppen érvénytelenek lettek
volna. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 193.§
(3) bekezdésére is figyelemmel kérte mindkét szavazókör  szavazatainak újraszámolását.

A ... Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a ... 0. és 00. szavazókörökben a
települési önkormányzati képviselőjelöltekre leadott szavazatokat újraszámlálta. A TVB az
újraszámlálás  megkezdését  megelőzően  a  szavazólapokat  tartalmazó  csomagok
állapotát, lezárásuk módját nem rögzítette.

A TVB a 0.  számú szavazókörben  a szavazatszámláló  bizottság  által  érvénytelennek
minősített szavazólapból  egy szavazólapot érvényesnek  talált,  mert  az  a  körbe  írt  két
egymást  metsző  vonallal  a  15.  számú  jelöltre,  P.J-re leadott  érvényes  szavazatot
tartalmazott.  A  353  érvényes  szavazólap  újraszámolásának  eredménye  jelentős
mértékben eltért a szavazatszámláló bizottság eredményétől.
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Jelölt neve

M.M
T.L
T.J
K.G
B.D.J
P.M.E
T.Cs
U.P
C.Cs.L
Sz.J
Dr. K.Cs
R.Gy
Dr. Cs.A.J
M.J
P.J

X. 12. számlálás

125
154
109
145
118
158
117
114
123
  73
170
  92
126
  67
136

Újraszámlálás (különbözet) 

  126 (+1)
154 (0)

 107 (-2)
 144 (-1)
118 (0)

 157 (-1)
 110 (-7)

   150 (+36)
   109 (-14)

  71 (-2)
158 (-12)
  93 (+1)
124 (-2)
  68 (+1)
137 (+1)

A  ...i  00.  szavazókör  szavazólapjai  közül a  TVB  az  öt érvénytelen  szavazólapból
érvényesnek talált egy szavazólapot, melyen a körben két egymást metsző vonallal T.L,
B.D.J,  P.M.E, C.Cs.L, dr.K.Cs  és dr.  Cs.A  jelöltekre érvényes szavazatot adtak le, míg
egy további jelölt  neve melletti  körbe egy vonalat húzott a szavazó, így az szavazatként
nem volt figyelembe vehető és nem eredményezett a megengedettnél több szavazatot a
TVB megállapítása szerint. Az újraszámlálás eredménye ezen szavazókör eredményeit
illetően  kizárólag  a  téves  érvénytelenítés  következtében tért  el  a  szavazatszámláló
bizottság által megállapított szavazatszámoktól. 

Az újraszámlálás összesített  eredményeként U.P jelöltre leadott  szavazatok száma 272-
ről 308-ra  nőtt, dr.  Cs.A szavazatainak száma 276-ról 275-re  csökkent, minek folytán a
megválasztott képviselők körébe U.P  került dr. Cs.A.J helyett. 

A  ...Területi  Választási  Bizottság  71/2014.  (X.17.)  számú,  ...  község  2014.  évi
önkormányzati  választás  képviselőinek  megválasztását  megállapító  határozatának
megváltoztatása iránt  a kérelmezők felülvizsgálati  kérelmet  terjesztettek elő,  amelyben
kérték a ...  Község Helyi  Választási  Bizottság 34/2014.  (X.12.)  számú határozatára  is
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kiható hatállyal a ... Területi Választási Bizottság 71/2014. (X.17.) számú határozatának
megváltoztatását,  annak  hatályon  kívül  helyezését  és  a  képviselő-testület  tagjainak
választására új választási eljárás lefolytatásának elrendelését.

A  felülvizsgálati  kérelem  indokolásában  előadták,  hogy  a  helyi  választási  bizottság
döntését követően, de még a  területi  választási  bizottság döntése előtt a szavazólapok
tartalmát érintő olyan beavatkozás történhetett, amely alaptalanul és vélhetően jogsértő
módon változtatta meg a választók kinyilvánított akaratának eredményét. 
Jogszabálysértésként a Ve.213.§ (1) és 221.§ (1) bekezdését jelölték meg, kifogásolva,
hogy a helyi választási iroda vezetője  M.M fellebbezéséről a helyi választási bizottságot
nem  értesítette.  Utóbb,  az  információ  birtokában  a  helyi  választási  bizottság  tagjai
tájékozódtak  a  szavazatszámláló  bizottságok  tagjainál  arra  vonatkozóan,  hogy  miként
történt  a  szavazólapok  számlálása  és  azt  a  választ  kapták,  hogy  a  0.  számú
szavazókörben  egyszerű  átkötéssel,  nem  a  szavazólapok  négy  élét  lezáró  módon
kötegeltek,  így  illetéktelen  is  hozzáférhetett  bármelyik  szavazólaphoz.  A
szavazatszámláló bizottság tagjai beszámoltak arról is, hogy a bizottság elnöke a tollakat
a saját zsebébe tette, majd többször is elővette. 
Az  U.P képviselő  esetében  számlált  36  szavazatnyi  eltérés  nem  tekinthető  egyszerű
számolási  hibának,  különös  figyelemmel  arra,  hogy  a  bizottságok  eredetileg  kétszer
számolták  meg  a  szavazókörükben  fellelt  szavazólapokon  érvényesen  leadott
szavazatokat.

A felülvizsgálati kérelem részben alapos.

A kérelmezők tévesen hivatkoztak a Ve. 213.§ (1) bekezdésének megsértésére,  mivel
jelen esetben a jogorvoslati kérelem fellebbezés és nem kifogás volt, így helyesen, a Ve.
307/P.§ (2) bekezdés  c)  pontjának megfelelően járt el a helyi választási iroda, amikor a
fellebbezést  és  az  iratokat  a  területi  választási  bizottságnak  felterjesztette;  e
vonatkozásban jogszabálysértés nem volt megállapítható.

Sérült azonban a választás tisztaságát biztosító, a Ve. 198.§-ában foglalt előírás.

A Ve.198.§-ának rendelkezése szerint a szavazólapokat tartalmazó csomagokat úgy kell
lezárni,  hogy  –  a  csomagolás  megsértése  nélkül  –  ne  lehessen  abból  szavazólapot
kivenni,  illetve  abba  szavazólapot  betenni.  A  csomagra  rá  kell  írni  a  szavazókör
sorszámát és a csomagban lévő szavazólapok megjelölését és számát. A csomagot a
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szavazatszámláló  bizottság  jelenlévő  tagjai  aláírásukkal,  valamint  bélyegzőlenyomattal
hitelesítik.

A szavazólapokat tartalmazó csomagok a bírósági felülvizsgálatra nem a Ve.198.§-ában
foglaltak szerinti  lezárt  csomagban,  hanem iratjegyzék nélkül  érkeztek  akként,  hogy a
szavazólapok  TVB  által  kizárólag  keresztirányban  lazán  összefogott  kötegei  nyitott,
jelöletlen  papírdobozban  voltak  elhelyezve,  így  a  kötegek  hossztengelye  mentén a
szavazólapok csomagból  történő kihúzásának, illetve visszahelyezésének akadálya nem
volt.
A  TVB nem dokumentálta,  hogy  hozzá  a  szavazólapok  miként  érkeztek,  így  erre  az
ítélőtábla csak a megvizsgált szavazólapkötegekben fellelt, a látrányi  szavazatszámláló
bizottságok  által  alkalmazott  és  feltételezhetően  a  területi  választási  bizottság  által
felbontott kötegelő csíkok maradványaiból tudott következtetni.
A 00. számú szavazókörből származó szavazólapokkal együtt csomagolt kötegelő csíkok
között  egy  hosszabb  és  egy  rövidebb  volt  található,  melyek  a  méretüknél  fogva
megfeleltek  a  köteg  hosszirányú  és  keresztben  történő  csomagoláshoz  szükséges
méreteknek;  azokon  feltalálhatóak  voltak  az  egymást  fedő  felületek  határvonalára
elhelyezett  bélyegzőlenyomat  részletek,  melyek  összeillesztése  útján  úgyszintén  az
eredeti  csomagolás  szabályosságáról  lehetett  meggyőződni.  Míg  a  0.  számú
szavazókörben  csomagolt  szavazólapok  között  csak  egy  rövidebb  kötegelőcsík  volt
megtalálható, ami önmagában a zárt  csomagoláshoz nem volt  elégséges;  arról  pedig,
hogy a lezáratlan szavazólapköteget a szavazatszámláló bizottság a továbbiakban miként
csomagolta (dobozolta), információ nem állt rendelkezésre. 
A  fentiekre  figyelemmel  arról,  hogy  a  szavazólapok  csomagolása  a  ...  0.  számú
szavazókörben megfelelően történt, nem lehetett meggyőződni, a csomagok szabályszerű
lezárásához  és  ennek  folytán  a  szavazólapok  érintetlenségéhez  a  számlálás  és  az
újraszámlálás eredménye közötti jelentős eltérés által is erősített kétség fér. 

A  fentiek  okán  a  ...  0.  számú  szavazókörben  leadott  szavazatok  tekintetében  olyan
módon  sérültek  a  szavazatszámlálás  garanciális  szabályai,  hogy  az  a  Ve.2.§  (1)
bekezdés  a) pontjában  foglalt,  a  választás  tisztaságának  megóvására  vonatkozó
alapelvbe is ütközik. 

Ezért az ítélőtábla a TVB felülvizsgálati kérelemmel megtámadott határozatát a Ve.231.§
(5) bekezdés b) pontja alapján megváltoztatta, a  választási eredmény megállapítását az
elsőfokú határozatra is kiterjedően mellőzte és a Ve. 218.§ (1) bekezdésének megfelelő
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alkalmazásával a választási eljárás jogorvoslattal érintett részét részben, a ... 0. számú
szavazókörre  kiterjedő  hatállyal  megsemmisítette,  a  ...  0.  számú  szavazókörben  a
települési önkormányzati képviselők választásának megismétlését elrendelte. 
A Ve.7.§-a  alapján  az  ítélőtábla a  megismételt  szavazás  napját  a  megismételtetett
szavazás napját követő 30 napon belüli időpontra tűzte ki.

A határozattal szemben a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja
ki.

A felülvizsgálati kérelem eredményessége folytán a feljegyzett eljárási illetéket az állam
viseli.

P  é c s , 2014. október 22.

dr. Döme Attila s.k. a tanács elnöke, Gáspárné dr. Baranyabán Judit s.k. előadó bíró, dr.
Vogyicska Petra s.k. bíró
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