
 

A Nemzeti Választási Bizottság részére 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság útján 

 
Postai cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 
 
Elektronikus levélcím: valasztas@tujvaros.hu 
 
Alulírott Tóth Ádám nyilvántartásba vett képviselőjelölt a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 241. § (2) bek. a)-b) pontjai alapján 
 

a választás eredménye elleni jogorvoslatot (fellebbezést) 
 
terjesztek elő a a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 06. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerület Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 37/2020. 
(X.16.) sz. határozata ellen, amelyben kifogásolom, hogy ismeretlen tettesek a 2020. 
október 11. napján tartott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei időközi országgyűlési 
képviselőválasztáson a választáshoz kapcsolódóan jogszerűtlen módon jártak el és a lent 
részletezettek szerint megsértették a Ve. meghatározott rendelkezéseit (Ve. 2. § (1) bek. 
szerinti alapelvek: a) a választás tisztaságának megóvása, b) önkéntes részvétel a 
választási eljárásban, c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, e) 
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás) illetve Btk.-t ez utóbbival bűncselekményt 
követve el. 
 
HATÁSKÖR, A HATÁRIDŐ MEGTARTOTTSÁGA: 
  
A fellebbezés elbírálására a T. Nemzeti Választási Bizottság rendelkezik hatáskörrel és 
illetékességgel, tekintettel a Ve. 297. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakra, amely 
szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntése elleni 
fellebbezésről az NVB dönt. 
  
Az eredmény megállapításáról szóló határozatot 37/2020. (X.16.) az elsőfokú választási 
szerv 2020. október 16. napján töltötte fel a honlapjára. A jogorvoslati kérelmet a Ve. 224. 
§ (2) bekezdésének megfelelően határidőben terjesztem elő. 
  
A fellebbezési jogosultságot a Ve. 241. § biztosítja. Kijelentem, hogy képviselőjelöltként 
nyilvántartásba vételre kerültem a nevezett időközi választásra, továbbá a központi 
névjegyzékben szerepelek. Az ügyben érintett vagyok, képviselőjelölti és választópolgári 
minőségemben. 
  



 

A kifogást tevő adatai: 
  
Név: Tóth Ádám 
Lakcím: 3900 Szerencs, XXXX út. XXXX. 
Postai értesítési cím: 3900 Szerencs, XXXX út. XXXX. 
Személyi azonosító szám: XXXXXXXX 
Telefonszám: XXXXXXXXXX 
E-mail cím: XXXXX@XXXXX 
 
Tények és jogi értékelés: 
 
Az október 11-i napon megrendezett időközi választással kapcsolatban több 
jogszabálysértésre is fény derült. Több településről is érkeztek jelzések, hogy a 
választópolgárokat gépjárművekkel csoportosan szállítják a szavazókörökhöz és a 
Fidesz-KDNP jelöltje melletti voksolásra buzdítják, kényszerítik őket. Több videófelvétel 
is tanúsítja, hogy a választópolgároknak tudomása volt arról, hogy készpénzben, illetve 
más egyéb kompenzáció útján anyagi előnyt ígértek nekik azért, hogy választójogukat a 
Fidesz-KDNP jelöltjének javára gyakorolják, ami nyilvánvalóan sérti a Ve. fentebb 
meghatározott alapelveit. 
 
Ezen jogszabálysértések kimerítik a BTK 350. §-a szerinti „Választás, népszavazás és 
európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény” törvényi tényállását. Ezen 
bűncselekményből származó szavazatok is beleszámoltattak a végeredménybe. 
A büntetőfeljelentést az illetékes rendőrkapitányságon megteszem. 
 
A jogellenes cselekmények közvetlenül befolyásolták a választás végeredményét, a 
leadott szavazatok számát és irányát. A befolyásolás mértéke ismeretlen, azt felmérni, 
hogy pontosan hány választópolgár adta le szavazatát kifejezett anyagi ellenszolgáltatás 
ellenében vagy kényszer hatására, nem lehetséges a kifogást tevő által, ez azonban nem 
értékelhető a terhére. Tény, hogy a legtöbb (17.597 szavazat) és a második legtöbb 
(15.875 szavazat) szavazatot szerző jelölt között 1.722 szavazatnyi különbség van. Tehát 
az anyagi ellenszolgáltatással, kényszerrel befolyásolt választópolgárok száma, akik a 
Fidesz-KDNP jelölő szervezetek által indított jelöltre adták szavazatukat, legalább ezt a 
számot el kell hogy érje. A csatolt bizonyítékokból megállapítható, hogy legalább százas 
nagyságrendben voltak, akik választójogukat a végül győztes jelölt javára gyakorolták az 
ellenszolgáltatás vagy a kényszer hatására, ekként torzítva a végeredményt, azonban a 
befolyásolt választópolgárok valós száma ezt jelentősen meghaladhatja, tekintettel arra, 
hogy a százas nagyságrend csak a csatolt videófelvétel egy pontján hangzik el. 
 



 

Kifogást tevő e körben hivatkozik a Kúria Kvk.II.37.500/2014/6. számú döntésére, mely 
szerint az eredmény elleni jogorvoslat körében a bizonyítás lehetőségei a jogorvoslatot 
előterjesztő részéről korlátozottak, mivel csupán közvetett ismerete lehet a 
szavazatszámlálás eredményéről, ezért a bizonyítási kötelezettséget a fellebbező 
eljárásjogi lehetősége által meghatározott módon lehet megkövetelni. E bizonyítási 
szükséghelyezet és korlátozottság értelemszerűen nem kizárólag a szavazatok 
összeszámlálása körében áll fenn, hanem általában a bizonyítás során.  
 
Valamennyi jogsértő magatartás az eredmény megállapításáig tartó időszakban történt, 
e körben kifogást tevő hivatkozik a Kúria Kvk.IV.38.089/2014/2. számú döntésére, mely 
szerint a választás eredményét befolyásoló, kifogással támadható jogsértés csak olyan 
jellegű magatartás lehet, amely a választási eredmény megállapításáig megvalósul, 
illetve a választási eredmény megállapításáig fejti ki hatását. 
 
A Ve. 223. § (3) bekezdése értelmében fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet 
lehet benyújtani 
 
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve 
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. 
 
A fentiek alapján álláspontom szerint a választás eredményének megállapítása 
jogszabálysértő. 
 
Ezen tények tudatában kérem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 06. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerület Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság által 
meghozott 37/2020. (X.16.) határozat megsemmisítését, továbbá  alkalmazza a Ve. 218. 
§ (2) bek. c) pontja szerinti jogkövetkezményt; azaz a választási eljárást vagy annak a 
jogorvoslattal érintett részét semmisítse meg és ismételtesse meg. 
 
Szerencs, 2020.10.19. 
 
Tisztelettel: 
Tóth Ádám 
nyilvántartásba vett képviselőjelölt 


