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A Kecskeméti Törvényszék Dr. Tordai Csaba 1025 Budapest, Csalán u. 27. 
szám alatti ügyvéd által képviselt Hajdú Miklós 6500 Baja, Petőfi S. u. 
46. szám alatti lakos kérelmezőnek, a Bács-Kiskun Megyei Területi 
Választási Bizottság (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) 4/2013 (IX.25.) TVB. 
számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme folytán indított 
nemperes eljárásban meghozta az alábbi 

V É G Z É S T

A törvényszék a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 4/2013.
(IX.25.)TVB. számú határozatát megváltoztatja és megállapítja, hogy Baja 
város 03. számú egyéni választókerületében a 2013. szeptember 22. napján 
tartott időközi önkormányzati választáson a 32. számú szavazókörben 
kampánycsendsértés történt.

A törvényszék Baja Város Helyi Választási Bizottsága 17/2013(IX.22.) HVB. 
számú, Baja város 03. számú egyéni választókerületében a 2013. szeptember 
22. napján tartott időközi önkormányzati választás eredményét megállapító 
határozatát megsemmisíti,és
Baja város 03. számú egyéni választókerületében, a 32. számú szavazókörben 
a szavazást megismételteti.

A 10.000,-Ft (Tízezer) eljárási illeték a Magyar Állam terhén marad.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I N D O K O L Á S

A törvényszék az iratok tartalma, Széll Péter és Haászné Matacz Katalin 
tanúk vallomása alapján az alábbi tényállást állapította meg.

A Bajai 3. számú választókerületben 2013. szeptember 22. napján időközi 
önkormányzati képviselő-választást tartottak. 
A választókerülethez tartozó 32. szavazókörben 476 szavazásra jogosult, 
névjegyzékben szereplő választópolgárt tartottak nyilván. A szavazáson 149 
választópolgár jelent meg, az érvényes szavazatok száma 146. Az érvényes 
szavazatok a jelöltek között akként oszlottak meg, hogy Kovács Csaba 
(FIDESZ) 97, Teket Melinda (Együtt-MSZP-DK) 29, Markó György (Jobbik)20, 
Ikotity István (LMP) 0 szavazatot kapott.

Hajdú Miklós 2013. szeptember 22. napján kifogást terjesztett elő a Helyi 
Választási Bizottság (a továbbiakban HVB.) előtt a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 3.§ b.) és d.) pontjában 
foglalt választási alapelvek és a Ve.41.§-ában foglaltak megsértésére 
hivatkozással. 
A kifogás szerint a bajai 3. választókerület 2013. szeptember  22.-i 
időközi önkormányzati választás napján a 32. szavazókör előtt két 



ismeretlen (vélhetően Lakatos és Ajtai vezetéknevű) személy megfenyegette 
a szavazókör előtt várakozó Széll Pétert, az egyik jelölő szervezet 
képviselőjét, hogy meg se próbálja figyelni, hogy szervezetten szállítanak 
állampolgárokat a szavazókörbe.

A Baja Város Helyi Választási Bizottsága  a 15/2013. (IX.22.) HVB 
határozatával a kifogást elutasította.
A határozatát azzal indokolta, hogy a kifogás alapján megállapított 
tényállásból  nem bizonyítható, hogy a kifogásban meghatározott személyek 
valóban szervezett szállítást bonyolítottak-e, ha igen ingyenesen tették -
e, illetőleg valamely jelölő szervezet képviseletében jártak -e el.

Ezen határozat ellen nyújtott be fellebbezést a kérelmező a Bács-Kiskun 
Megyei Területi Választási Bizottsághoz (továbbiakban TVB.). 
Fellebbezésében a támadott határozat a Ve. 81.§ (4) bekezdés b.) pontja 
szerint megváltoztatását, és a Ve. 78.§ (1) bekezdés a.) pontja 
alkalmazása keretében annak megállapítását, hogy a Baja 3. egyéni 
önkormányzati választókerületben 2013. szeptember 22-én tartott időközi 
önkormányzati képviselő-választás során megsértették a Ve. 3.§ a.) és d.) 
pontjait, továbbá a 41.§-át.
Kérte, hogy a TVB. a törvénysértésre tekintettel elsődlegesen rendelje el 
az időközi önkormányzati képviselő-választás megismétlését a teljes 
választókerület tekintetében, másodlagosan rendelje el az időközi 
önkormányzati képviselő-választás megismétlését a Baja 32. szavazókör 
tekintetében.

A TVB. a HVB. által hozott határozatot a 4/2013. (IX.25.) TVB. számú 
határozatával részben más indokokkal helybenhagyta, a fellebbezést 
elutasította.
A határozat indokolása szerint  a csatolt bizonyítékok nem támasztják alá, 
hogy történt szervezett szállítás, illetve ezzel megvalósuló ingyenesen 
juttatott szolgáltatás, továbbá, hogy a szolgáltatás alkalmas volt-e a 
választói akarat befolyásolására.
A TVB. a határozatában rögzítette, hogy a jelen időközi választás 
részvételi adatainak a 2010-es önkormányzati általános választással 
történő számszaki összehasonlítása önmagában nem bizonyítja azt, hogy a 
bajai 32. sz. szavazókörben a választói akaraton kívül külső tényezők 
befolyásolták volna a részvételi arányt.

Hajdú Miklós jogi képviselője útján 2013. szeptember 27. napján a TVB. 
által hozott 4/2013. (IX.25.) TVB számú határozattal szemben a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349.§ (1) bekezdés b.) pontja 
alapján alkalmazandó a Ve.82.§ (1) bekezdése alapján felülvizsgálati 
kérelmet terjesztett elő a bíróságon. 

Kérte, hogy a törvényszék a támadott határozatot a Ve. 84.§ (7) bekezdés 
b.) pontja szerint változtassa meg, és a Ve. 78.§ (1) bekezdés a.) pontja 
alkalmazása keretében állapítsa meg, hogy a Baja 3. egyéni önkormányzati 
választókerületben 2013. szeptember 22-én tartott időközi önkormányzati 
képviselő-választás során megsértették a Ve. 3.§ a.) és d.) pontjait, 
továbbá a 41.§-át.
Kérte, hogy a törvényszék elsődlegesen a választási eljárás jogorvoslattal 
érintett részét semmisítse meg és rendelje el az időközi önkormányzati 
képviselő-választás megismétlését a teljes választókerület tekintetében, 
vagy másodlagosan a választási eljárás jogorvoslattal érintett részét 
semmisítse meg és rendelje el az időközi önkormányzati képviselő-választás 
megismétlését a Baja 32. szavazókör tekintetében.
Álláspontja szerint a bajai 32. szavazókörben a Ve.3.§ b.) és d.) pontját, 



illetve 41.§-át sértő módon egyes választókat szervezetten utaztattak a 
szavazáshoz, melyet teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
nyilatkozatokkal, videofelvételekkel és közvetett bizonyítékokkal kíván 
alátámasztani.
A kérelmező véleménye szerint a támadott határozat az előterjesztett 
bizonyítékokat okszerűtlenül értékelte, valamint törvénysértően jutott 
arra a következtetésre, hogy a Ve. hivatkozott rendelkezéseit nem 
sértették meg.
A támadott határozat szerint a bizonyítékként csatolt videofelvételekből 
nem derül ki, hogy azok hol készültek.
A Baja 32. számú szavazókör megjelölése hivatalosan Baja, Bokodi út 80., 
Bács-Kiskun Megyei Közútkezelő Kht.. A kérelmező álláspontja szerint a 
videofelvételeken a Közútkezelő Kht. logója egyértelműen beazonosítható.
Sérelmezte, hogy a támadott határozat szerint a párbeszédek nem érthetők, 
ugyanakkor a kérelmező szerint a felvételen a párbeszédek érdemi részei 
kivehetőek. 
Kiemelte, hogy Lakatos Ferenc kifejezetten elismerte, hogy szervezetten 
szállít szavazókat a szavazókörbe. A szervezettségen kívül nincs más 
ésszerű magyarázat arra, hogy valaki ennyiszer  fordulna a gépkocsijával a 
szavazókörbe választókat szállítva.
Ezzel összefüggésben indítványozta a kérelmező, hogy a törvényszék 
hallgassa meg Széll Péter és Haászné Matacz Katalin tanúkat. Arra 
figyelemmel is, hogy a támadott határozat az írásos nyilatkozatokkal nem 
foglalkozott, akiket tanúként nem hallgatott meg.
A kérelmező álláspontja szerint jogszabálysértő a TVB. azon döntése, hogy 
Katona Mónika mobiltelefonhasználata csak akkor lett volna megállapítható, 
ha azt a szavazatszámlálásról készített jegyzőkönyvben rögzítik.
Előadta, hogy a szervezett utaztatásnak a választás eredményére gyakorolt 
hatását a 32. szavazókör választási részvételi adatai is alátámasztják, 
mely a többi bizonyítékkal együtt értékelve alátámasztja, hogy a 
szavazókörben szervezett utaztatás történt.
Sérelmezte, hogy a TVB., illetve korábban a HVB. a bizonyítékok nem 
elegendő voltán túl jogi szempontból sem látta megalapozottnak a Ve.41.§-
ának megsértését.
Utalt arra, hogy a Ve.41.§-ának megsértéséhez nem szükséges az, hogy az 
ott tilalmazott magatartás kifejezetten célzatos legyen, a rendelkezés 
nyelvtani megfogalmazása szerint a jogellenességhez a választói akarat 
befolyásolására való alkalmasságot követeli meg a törvény. A választók 
szervezett ingyenes szállítását a Ve. kifejezetten nevesíti.
Álláspontja szerint nem megalapozott a HVB. döntésének az az eleme sem, 
amely kifejezetten a jelölt vagy a jelölő szervezet általi szervezett 
szállítást tekinti a kampánycsend megsértésének. Kiemelte, hogy Lakatos 
Ferenc a szervezett szállításról konzultált a megyei kisebbségi 
önkormányzat Lungo Drom színekben megválasztott elnökével, Ajtai Tiborral, 
aki egyben a Bács-Kiskun Megyei Fidesz választmányi tagja.
Nem találta megalapozottnak a HVB. döntésének azt az elemét sem, mely 
szerint a kampánycsend-sértés megállapításához a szervezett szállítás 
ingyenességét bizonyítani kellett volna.
Véleménye szerint az ingyenesség bizonyítása nemleges bizonyítást 
feltételezne, vagyis azt kellene bizonyítania a kérelmezőnek, hogy a 
szállított választópolgárok nem fizettek a szállításért.
A Ve.41.§-ának a szervezett utaztatás keretében történő megsértése a 
kérelmező álláspontja szerint egyben sérti a Ve. alapelvi rendelkezései 
közül a választási csalás megakadályozását célzó 3.§ a.) pontját, a 
részvétel önkéntességét tételező 3.§ b.) pontját, valamint a jóhiszemű és 
rendeltetésszerű joggyakorlást előíró 3.§ d.) pontját is.
Előadta, hogy a jelen eljárással érintett időközi önkormányzati képviselő-
választáson a jogsértéssel érintett 32. szavazókörben a Fidesz jelöltje 97 



szavazatot kapott, míg a második helyen szereplő Együtt-MSZP-DK jelöltre 
29 szavazat esett.
A kérelmező állítása szerint az alátámasztott törvénysértésekre, a 
szavazókörben a részvételi arány jelentős növekedésére, a szavazóköri és a 
választási eredmény szorosságára megállapítható, hogy a törvénysértések 
által érintett szavazókör eredménye a  választás eredményét érdemben 
befolyásolta, ezért kérte a törvényszéket, hogy a kampánycsend 
megsértésének megállapításán túl a szavazás megsemmisítését rendelje el.

A kérelem alapos.

A Ve. 82. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság másodfokú 
határozata, továbbá az Országos Választási Bizottság határozata ellen 
bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben 
érintett jogi személy bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be.

A Ve. 84.§ (6) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem 
alapján a bíróság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző 
eljárást megvizsgálja. 

A kérelmező jogorvoslati kérelmeiben kampánycsendsértést állított. A TVB. 
a fellebbezés elutasításának indokául arra hivatkozott, hogy fellebbező 
által csatolt bizonyítékok a szervezett szállítás tényét, vagyis az 
ingyenesen juttatott szolgáltatást és annak választói akarat 
befolyásolására alkalmas voltát nem bizonyították. A videofelvételekkel 
kapcsolatban rögzítette, hogy azokból nem derül ki, hogy hol készültek a 
felvételek, illetve azok minősége miatt az elhangzott párbeszédek nem 
érthetőek. A TVB. a fellebbező által indítványozott tanúk meghallgatását 
mellőzte.

A Ve. 83.§ (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelemben új 
tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A kérelmező indítványára a törvényszék tanúként hallgatta meg  Széll 
Pétert és Haászné Matacz Katalint.

Széll Péter tanúvallomásában előadta, hogy mint az egyik jelölő szervezet 
tagjaként a választás napján 06 órától körülbelül 15.45 percig a 32. 
szavazókörnek helyt adó Magyar Közútkezelő Zrt épületével szemben, az 
úttest másik oldalán található parkolóból figyelte a szavazókör 
történéseit. A nap folyamán délelőtt és délután többször is, párhuzamosan 
Ajtai Tibor és Lakatos vezetéknevű férfi személygépkocsival szavazókat 
szállított a szavazókörbe, majd onnan el. A Lakatos nevű személy a 
helyszínen el is mondta, hogy többször fordult az általa vezetett autóval 
szavazókat szállítva. A videofelvételek és a Bajai Rendőrkapitányságon 
2013. szeptember 22. napján 17.03 órakor egyéb ok miatt tett bejelentés 
tartalma a tanú által elmondottakat alátámasztják. 

A fellebbezéshez csatolt videofelvételeken a TVB. álláspontjával szemben 
egyértelműen beazonosítható a felvételkészítés helye, amely a Magyar 
Közútkezelő Nonprofit Zrt. bajai telephelye, amely a bajai 32. 
szavazókörnek adott helyet. A szavazóköri jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a 
szavazókör szavazóhelyisége baján, a Bokodi út 62. szám alatt, a Magyar 
Közútkezelő Nonprofit Zrt. épületében volt. A videofelvételeken lévő 
épület homlokzatán látható a cég logója, amely a helyszínt egyértelművé 
teszi.

A videofelvételek hanganyaga valóban nem egyenletes minőségű, de az ügy 



eldöntése szempontjából releváns részletek érthetőek, tartalmuk 
egyértelműen megállapítható. A kérelmező megalapozottan hivatkozott arra, 
hogy a felvételeken a Lakatos nevű személy azt mondja, hogy „hátrányos 
helyzetű öreg hölgyeket hordok be, akik nem tudják megoldani, hogy ide 
jöjjenek”, „ebben szerintem nincs semmi törvény..., nem buszokkal hordom a 
választókat, hanem ...kocsival”(a felülvizsgálati kérelemhez csatolt 004 
videofájl). Ezt Lakatos úr Széll Péternek és a vele együtt lévő férfinak 
mondja. A felvételen tisztán kivehető az is, amikor ugyanez a személy az 
előző mondatai után visszaindul az autójához, amelybe azonban nem száll 
be, hanem meglát valakit, akihez az úton áthaladva a következő kérdést 
intézi: „Elnök Úr! Van olyan, hogyha háromszor itt vagyok vagy akár 
tízszer, az valami jogot sért..törvényvétség?” A válasz egy rövid időre 
látható férfitól érkezik: „Semmi....ötvenszer is.” Ezt követően a férfi 
ismét visszaindul az autójához, amelybe időközben négy ismeretlen személy 
szállt be.(a felülvizsgálati kérelemhez csatolt 002 videofájl).

A Ve. 100.§-a alapján – a XII. fejezetben foglalt eltérésekkel – a helyi 
önkormányzati képviselők és a polgármesterek megválasztása során is 
alkalmazni kell a Ve. I-X. Fejezetében foglalt rendelkezéseket. A Ve. 29/
A. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság eljárásában minden 
olyan bizonyíték (különösen az irat, a kérelmező nyilatkozata, tanú 
nyilatkozata stb.) felhasználható, amely alkalmas a tényállás 
megállapításának megkönnyítésére. 
A fentiekből következően a kérelmező által a fellebbezési és a bírósági 
felülvizsgálati eljárásban is csatolt videofelvételek – melyek 
hitelességét megkérdőjelező adat nem merült fel egyik eljárásban sem – a 
tényállás megállapításához felhasználhatók.

A törvényszék álláspontja szerint a TVB. tévesen értékelte alkalmatlannak 
ezt a bizonyítékot a tényállás megállapítása körében.
Széll Péter tanú vallomása és a videofelvételek alapján a törvényszék 
megállapította, hogy a bajai 32. szavazókörbe a választók szervezett 
szállítása történt. A szervezettség tényét a törvényszék azért állapította 
meg, mert a választók személygépkocsival, több fordulóban történő 
szállítása mindenképp összehangolt tevékenységet feltételez.

A videofelvételen látható, választók szállítását végző gépkocsi nem sárga 
rendszámú, azaz személyek üzletszerű szállítására használt jármű (taxi) 
volt. Ezt a tényt a törvényszék úgy értékelte - a választóktól kapott 
ellenszolgáltatásra utaló körülmény hiányában –, hogy a szállítás a 
választók részére a ingyenesen történt.  

A Ve. 41.§-a kimondja, hogy a kampánycsend megsértésének minősül a 
választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a 
választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölő szervezet által ingyenesen 
juttatott szolgáltatás (szavazásra történő szervezett szállítás, étel-ital 
adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy 
nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát (a továbbiakban: 
plakát) elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas 
információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.

A szervezett, ingyenes szállítás kampánycsendsértést valósít meg, mert a 
választói akaratot befolyásolja. 

A videofelvételen Lakatos vezetéknevű személy érthetően kijelenti, hogy 
olyan választópolgárokat szállít, akik nem tudják megoldani a szavazókörbe 
való eljutást(„hátrányos helyzetű öreg hölgyeket hordok be, akik nem 
tudják megoldani, hogy ide jöjjenek”).



Ennek alapján az állapítható meg, hogy olyan választók szállítására került 
sor, akik egyébként a szavazáson nem vettek volna részt, tehát választói 
akaratukban befolyásolták őket. 

A Ve. 3. §. a választási eljárás alapelveit rögzíti. Kimondja, hogy a 
választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett 
résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:
a.) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás 
megakadályozása,
b.) önkéntes részvétel a jelölésben , a választási kampányban, a 
szavazásban,
c.) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d.) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
e.) jogorvoslat lehetősége és pártatlan 
f.) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.

Megállapítható tehát, hogy a szervezett szállítás folytán sérültek a Ve. 
3. §-ban foglalt választási eljárási alapelvek, így különösen a 
szavazásban való önkéntes részvétel elve. 
A 32. szavazókörhöz tartozó választópolgárok és a leadott szavazatok 
számára is figyelemmel a jogsértés súlyos. 

A törvényszék álláspontja szerint a kampánycsend-sértés megállapításának 
nem törvényi feltétele, hogy bizonyítást nyerjen az eljárás során, hogy a 
szervezett szállítás melyik jelölthöz, jelölő szervezethez köthető.
Ezt támasztja alá a kampánycsend egyes kérdéseiről szóló 2/2007(III.19.) 
OVB Állásfoglalás 7. pontjának tartalma is, mely szerint „ a kampánycsend 
megsértésének minősül az olyan magatartás is, amikor jelöltek, jelölő 
szervezetek, vagy mások szervezetten – a kampánycsend időszaka alatt – a 
választópolgárok részére, azok külön kérése vagy előzetes felhatalmazása 
nélkül a választáson történő részvételre, egyes jelöltek vagy jelölő 
szervezetek támogatására buzdító sms-t, e-mailt vagy automatizált 
hívásmódú üzeneteket küldenek.
A BH1999.47. számú döntésében a bíróság hasonló jogértelmezéssel mondta 
ki, hogy a Ve. 41.§-ban írt kampánycsend megsértésének nem feltétele az, 
hogy azt a jelölt, vagy rá tekintettel más felróhatóan sértse. Elegendő a 
kampánycsend-sértés tényének megvalósulása. 

Nem megalapozott viszont a kérelemben kifejtett azon álláspont, mely 
szerint kampánycsendsértés történt azzal, hogy a szavazatszámláló 
bizottság egyik tagja mobiltelefont használt a szavazóhelyiségben.
A Ve.62.§ 85) bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottság tagjai a 
szavazás időtartama alatt – a hivatalos választási iratok, és a (4) 
bekezdés szerinti toll kivételével – nem használhatnak adatrögzítésre, 
vagy adattovábbításra alkalmas eszközt a szavazóhelyiségben.

A szavazóköri jegyzőkönyv valóban nem rögzíti azt, hogy valaki a bizottság 
tagjai közül a Ve.62.§ (5) bekezdésében foglaltak megszegésével 
adattovábbításra alkalmas eszközt használt.
A törvényszék tanúként hallgatta meg a kérelmező indítványára Haászné 
Matacz Katalint, aki a 32. szavazókör szavazatszámláló bizottságának 
delegált tagja. A tanú meghallgatása során előadta, hogy a 
szavazatszámláló bizottság egyik tagja, Katona Mónika a névjegyzéket tőle 
óránként elvette, lapozgatta és amikor nem voltak szavazók a helyiségben, 
kiment az udvarra dohányozni és az udvaron telefonált, valamint sms-ezett.
A Ve.62.§ (5) bekezdése azonban kizárólag a szavazóhelyiségben tiltja az 
adattovábbításra alkalmas eszközök használatát. A tanú csupán vélelmezte, 
hogy Katona Mónika valakit arról értesített, hogy kiket kell a 



szavazókörbe szállítani.
Nem nyert igazolást, hogy a tanú által felemlített, az adott napon 
estefelé, még a szavazás lezárása előtt, Katona Mónika által a 
szavazóhelyiségből indított válasz sms összefüggésbe hozható lenne a 
szavazásra vonatkozó adatok továbbításával.

A Ve. 84.§ (7) bekezdése szerint a bíróság a megtámadott határozatot 
helybenhagyja (a.) pont), vagy megváltoztatja (b.pont).

A törvényszék megváltoztató döntése folytán alkalmazandó volt a Ve. 78.§ (1) bekezdése, mely szerint ha a 
választási bizottság a kifogásnak helyt ad
a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,
b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,
i) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét 

megsemmisíti és megismételteti.
ii)

Figyelemmel arra, hogy a választói akarat befolyásolása kizárólag a 32. 
szavazókörben igazolható, a törvényszék a másodlagos kérelemnek helyt adva 
a jogsértés megállapítása mellett a támadott határozatot a Ve. 84.§ (7) 
bekezdés b.) pontja alapján megváltoztatta, és Baja Város 03. egyéni 
választókerületében a 32. szavazókör tekintetében elrendelte a választás 
megismétlését. 

A Ve. 78.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a szavazás megsemmisítését és 
megismételtetését nem zárja ki, ha a 73. § alapján a fellebbezés 
benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelenül eltelt, vagy a 
jogorvoslati eljárás már lezárult.

Tekintettel arra, hogy a 2013. szeptember 22. napján tartott időközi 
önkormányzati választás eredményét a 17/2013. (IX.22.) HVB. határozat 
megállapította, szükségessé vált ezen határozatnak a Ve.78.§ (1) bekezdése 
c.) pontja szerinti megsemmisítése. E körben a törvényszék tekintettel 
volt a Ve. 78.§ (2) bekezdésére, amely kimondja, hogy a szavazás 
megsemmisítését és megismételtetését nem zárja ki, ha a 73.§ alapján a 
fellebbezés benyújtására rendelkezésére álló határidő eredménytelenül 
eltelt, vagy a jogorvoslati eljárás már lezárult.

Mivel a kérelmező kérelmét a törvényszék teljesítette, ezért az eljárás 
tárgyi illetékfeljegyzési joga folytán előzetesen le nem rótt 10.000,- Ft 
illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM. Rendelet 14.§-a alapján az Állam viseli.

A végzés elleni további jogorvoslatot a Ve.84.§(10) bekezdése zárja ki.

Kecskemét, 2013. szeptember 28. napján

dr. Hanny Katalin s.k.
a tanács elnöke

 Dr. Ónodi Csaba s.k.       dr. Stefancsik Márta s.k.
               bíró                       előadó bíró
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