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A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 

55/2014. (X.16.) számú határozata 

 

  

A Komárom- Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság (2800 Tatabánya, Fő tér 4; e-mail: 

kemtvi2014@gmail.com) Z P Zs (lakhely:..,) magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által 

benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

A Területi Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja, egyúttal a Területi Választási Iroda 

útján megkeresi az illetékes rendőrkapitányságot a további intézkedés megtételére. 

A választási bizottság másodfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A bírósági 

felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként 

lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (5) bekezdésben meghatározott 

esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági 

felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a 

kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja. A bírósági felülvizsgálati 

kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától 

számított harmadik napon, 2014. október 19-én 16 óráig megérkezzen a megtámadott 

határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi 

képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány 

egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.  

 

Indokolás 

 

Z P Zs 2014. október 15-én fellebbezést nyújtott be a Komárom-Esztergom Megyei Területi 

Választási Bizottsághoz (továbbiakban: TVB) az esztergomi Helyi Választási Bizottság (a 

továbbiakban: HVB) 163/2014. (X.12.) számú, választási eredményt megállapító határozatával 

szemben. 

A HVB fenti határozatával megállapította, hogy Esztergom város 10. számú választókerületében a 

választókerületbe tartozó 024., 025., és 026. számú szavazókör szavazóköri jegyzőkönyvek és a 

számítógépes adatok azonosságának tételes szavazókörönkénti áttanulmányozását követően a 

legtöbb szavazatot, 268 db szavazatot a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet 10. számú egyéni 

választókerületi képviselőjelöltjeként nyilvántartásba vett Sz L szerezte meg, nyolc szavazattal 

megelőzve a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltjét S A-t. 

Beadványozó fellebbezésében kérte, hogy Esztergom 10. számú választókerületében számolják újra 

a szavazatokat, valamint a feltételezett jogsérelmek miatt a választókerület összes szavazóköre 

vonatkozásában, de legalább a 25. és 27. számú szavazókörben semmisítsék meg a helyi 

önkormányzati képviselő-és polgármester választás továbbá a listás választás eredményét és 

rendeljék el a választás megsemmisítését is. 

 

Z P Zs fellebbezésében az alábbi jogsérelmeket nevesíti: 
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1.) Úgynevezett „segítők” jelenléte a 25-ös és 27-es szavazókörben. 

A beadványozó Mné K P (25-ös szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagja) és Cz Jné I (27-

es szavazókör szavazatszámláló bizottsági tagja) nyilatkozatait csatolta a segítők tevékenységének 

bizonyítására. 

A nyilatkozatok alapján a szavazóhelyiségbe a magát analfabétának vagy gyengén látónak tituláló 

személyek mellett úgynevezett „segítők” is bementek a helyiségbe.  A segítő személye több esetben 

is megegyezett, azaz a segítők más személyekkel is bementek a szavazóhelyiségekbe. A 25-ös 

szavazókörben egy személy más-más ruhába átöltözve többször is bekísért magát analfabétának 

vagy rosszul látónak titulált személyeket. Az illetőre csak többszöri megjelenése után figyeltek fel. 

Az illető a leleplezést elismerte. Mné K P még legalább három hasonló esetre emlékszik. A 

nyilatkozat alapján Sz A-t, Sz L testvérét és F M-t, Sz L élettársát is figyelmeztették „segítő” 

tevékenységéért. Mivel a kisméretű szavazóhelyiségekben egyszerre sok ember tartózkodott, ezért 

néha szinte lehetetlen volt kezelni azt, hogy éppen hány személy mellett ment még be a 

szavazófülkébe segítő. illetve az sem volt megállapítható, hogy adott segítő hány ember 

szavazásánál segédkezett.  Mivel az úgynevezett segítés esetében a segítségre szoruló nem látta 

vagy nem tudta elolvasni azt, hogy kire szavaz, ezért ezekben az esetekben az sem igazolható, hogy 

a segítő arra szavazott, akire a segítségre szoruló szeretett volna. A beadványozó állítása szerint így 

sérülhetett a választás tisztasága. 

A TVB megállapította, hogy a feni tárgyban irányadó a választási eljárásról szóló törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 181.§ (1) bekezdése, melynek alapján „az a választópolgár, aki nem tud olvasni, 

illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – 

ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.” 

2.) Csoportos szavazószállítás 

Cz Jné I nyilatkozata alapján Sz L a Veled – Érted Egyesület céges LDZ 730 forgalmi rendszámú 

Ford gépjárművével a nap folyamán sok alkalommal csoportosan hozta a szavazókat. G J ugyanígy 

több alkalommal csoportosan hozott szavazókat egy fehér kisbusszal. A nyilatkozat alapján a 

választók csoportos szállítását feltételezik. A feltételezett csoportos szállítások miatt a 

választóhelyiségekbe egyszerre sok ember érkezett, így az 1.) pontban említett „segítők” 

figyelemmel kísérése is nehézségekbe ütközött. A tanúvallomások szerint a csoportos szállítást 9 

fős kisbuszokkal végezték. 

A szavazás napján történő autóbuszos személyszállítás egyes kérdéseiről a 3/2014 NVB utasítás 

rendelkezik. 

Az autóbuszos szállítás fogalmának meghatározásához a közúti közlekedés szabályairól szóló 

1/1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet I. számú függelék II e.) alpontját kell figyelembe venni. E 

jogszabályi rendelkezés szerint az autóbusz olyan személyszállítás céljára készült, elektromos 

felsővezetékhez nem kötött gépkocsi, amelyben – a vezető ülést is beleértve – kilencnél több 

állandó ülőhely van. Az iránymutatás még a következőkről is rendelkezik: 

A szabad döntésen alapuló joggyakorlás elősegítése érdekében azon választópolgárok részére, akik 

a szavazás napján élni kívánnak az Alaptörvényben biztosított alkotmányos jogukkal, de 

a.) a mozgásukban egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, fogva tartásuk miatt vagy 

b.) egyéb oknál fogva (pl. külterületen él, nem áll rendelkezésre személyszállítási 

szolgáltatás) vannak gátolva a jogszabály az a.) pontban nevesített esetben a 

mozgóurnával történő szavazás lehetőségét, míg b) pontban meghatározott esetben más 

személy segítségének igénybevételét biztosítja. 
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A TVB megállapította, hogy a Ve. 143/A.§ (1) bekezdése alapján a választópolgár a mozgóurna 

igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutáshoz más személy segítségét jogosult igénybe 

venni, így önmagában segítő igénybevétele – egyéb bizonyított körülmény hiányában – nem 

jogsértő. 

3.) Láncszavazás 

Cz Jné I nyilatkozata alapján a 27-es szavazókörben a nyilatkozatot tevő szavazatszámláló 

bizottsági tag látta és nyilatkozatában tanúsítja, hogy egy személyt megakadályoztak abban, hogy 

kivigye a szavazólapot, mivel észrevették, hogy azzal akar távozni. A szavazólappal távozni akaró 

személy elmondta, hogy azért viszi ki a szavazólapot, mert majd kint segítenek neki kitölteni azt. A 

szavazókörben az összesítéskor hiányzott két lepecsételt szavazólap. A beadványozó feltételezi, 

hogy két személynek sikerült szavazólapot kivinni a szavazóhelyiségből, ami alapján a 

láncszavazást valószínűsítik.  

A szavazólapok szavazóhelyiségen kívülre viteléről és lefényképezéséről a 12/2014 NVB 

iránymutatás rendelkezik. Ezen iránymutatás alapján a TVB különösen az alábbiakat emeli ki: 

A Ve. 182. § (1) bekezdése rendelkezéséből, mely szerint a választópolgár a szavazólapot borítékba 

helyezheti és az urnába dobja, annak nyelvtani és logikai értelmezése alapján, figyelemmel a 

választás tisztaságának megóvása, illetve a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveire 

is, az következik, hogy a szavazólap olyan okirat, amelynek rendeltetése a választópolgárok 

választói akaratának megjelenítése, illetve a választási eredmény megállapítása. Ebből következően 

sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét és a választások tisztaságát is az, ha a 

választópolgár a szavazólapot sajátjaként kezeli, és azt a szavazóhelyiségből kiviszi vagy arról 

annak borítékba, illetve urnába helyezése előtt felvételt készít. A szavazólapnak a 

szavazóhelyiségből való elvitele, illetve arról – fénykép, videó stb. – felvétel készítése alkalmat 

adhat akár választási csalás elkövetésére is, ennek megakadályozása a választások tisztaságához 

fűződő közérdek. Az iránymutatás alapján a szavazólap nem rendeltetésszerű felhasználása a 

választások titkosságának Magyarország Alaptörvényében rögzített követelményét is sértheti. A 

Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint, sem az Alaptörvény, sem a Ve. rendelkezéseiből 

nem következik, hogy a szavazólap átadásával az a szavazópolgár tulajdonába kerülne, így azzal 

sajátjaként nem rendelkezhet, kizárólag a szavazás céljára használhatja. A választási eljárásban való 

önkéntes részvétel sem foglalja magában azt a jogot, hogy a szavazópolgár a szavazólapot a 

szavazás helyszínéről magával viheti. 

 

A Beadványozó által előadottak azonban feltételezésen alapulnak, a két szavazólap hiánya a TVB 

álláspontja szerint önmagában nem alapozza meg kétséget kizáróan Beadványozó állításait. 

  

4.) Érvénytelen szavazatok 

 

A beadványozó fellebbezésében több olyan bejelentést is tett, amely a rontott szavazatokkal 

kapcsolatos. Feltételezi, hogy több olyan leadott szavazat is volt, amikor az egymást metsző két 

vonal a jelölt melletti körön kívüli területre esett, de a bejelentők szerint az a mezőn belülre esett, 

így nem tudható, hogy ezeket a szavazatokat érvényesnek tekintették-e. Beadványozó a sok leadott 

érvénytelen szavazat miatt az érvénytelennek minősítet szavazólapok újraellenőrzését és a 

szavazatok újraszámolását kérte. Ezen állításhoz azonban bizonyítékot nem csatolt. 

 

Z P Zs 2014. október 16-án a korábbi fellebbezését kiegészítette, és azokhoz újabb bizonyítékokat 

csatolt.  

 

Beadványában állítja, hogy két választópolgár (H D és Sz A) a 4. számú választókerületben a 10. 

számú választókerület szavazólapjára adta le a voksát. Ezeket az állításokat a két érintett 
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választópolgár nyilatkozatával kívánja bizonyítani. Beadványában jelzi továbbá, hogy az egyes 

szavazókörökben. A beadvány részletezi a www.valasztas.hu honlapról letöltött print screen 

formájában, hogy az adott szavazókörök polgármester és egyéni választókerületi képviselő 

választás eredményei kapcsán a szavazóként megjelent választópolgárok száma és az urnában lévő, 

lebélyegzett szavazólapok között + és – arányban eltérés mutatkozik. 

 

Fentiekre tekintettel beadványozó kéri az érintett szavazókörökben és végső soron Esztergom város 

összes választókerületében rendelje el a szavazatok újraszámlálását és semmisítse meg a helyi 

önkormányzati képviselő választás és a polgármester választás eredményét és rendelje el a választás 

megismétlését. 

 

A TVB álláspontja szerint a 4. és 10. sz. választókerület szavazólapjainak – Beadványozó által 

jelzett két esetben történt - cseréje önmagában nem alapozza meg Beadványozó kérelmében 

foglaltakat. 

 

* 

 

A választási bizottság álláspontja szerint, figyelemmel a Ve. 212. § (2) b) pontjára, Beadványozó 

nem tudta állításait minden kétséget kizáróan bizonyítani, ezért a fellebbezést elutasította, 

ugyanakkor a Területi Választási Iroda útján megkeresi az illetékes rendőrkapitányságot a további 

intézkedés megtétele, illetve az ügy körülményeinek kivizsgálása érdekében. 

 

A választási bizottság határozata a Ve. 181.§ (1) bekezdésén és a Ve. 212.§ (2) bekezdés b) pontján, 

hatásköre a Ve. 307/P § (2) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás pedig a Ve. 222-

227.§-on alapul.       

  

Tatabánya, 2014. október 16. 

  

 

Dr. Solymos András sk. 

a választási bizottság elnöke 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 

Dr. Veres Zoltán 

KEM TVI  

jogi helyettes 

 

http://www.valasztas.hu/

