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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Simon Gábor ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező neve 

(cím) kérelmező által a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 

38/2019. (IX.3.) számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán 

meghozta a következő 

 

 

v é g z é s t: 

 

Az ítélőtábla a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 38/2019. 

(IX.3.) határozatát helybenhagyja. 

 

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

A kérelmező a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 2. § (1) 

bekezdése a), c) és e) pontjára hivatkozva kifogást terjesztett elő a Miskolc Megyei Jogú 

Város Helyi Választási Bizottsághoz. Előadta, hogy a FIDESZ-KDNP pártszövetség a 

villanyoszlopokon plakátokat helyezett el Miskolc területén, amelyek a törvényi 

előírásokkal szemben nem tartalmaznak impresszumot. Kérte, hogy a plakát elhelyezőjét a 

választási bizottság tiltsa el a jogsértéstől és kötelezze a már kihelyezett plakátok 

leszedésére. Kérelméhez 2 db fényképet mellékelt, amely ugyanarról a villanyoszlopon 

elhelyezett plakátról készült, és amely impresszumot nem tartalmaz. 

 

A Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 57/2019. (VIII.30.) HVB 

határozatával a kifogást elutasította. Határozatát azzal indokolta, hogy nem lehetett 

kétséget kizárva megállapítani, a kifogásban megjelölt plakátnak ki az elhelyezője, nem 

állapítható meg, kinek a kötelessége a Ve. 144. § (2) bekezdésében szereplő adatok 

feltüntetése, így az sem, hogy a törvényi rendelkezés megszegése esetén e magatartás 

megalapozza-e a kifogásban feltüntetett választási alapelvek megsértését. Azt sem lehetett 

megállapítani, hogy a bizonyítékként becsatolt felvételek alkalmasak-e az esetleges 

jogsértés időbeliségének megállapítására.  

 

A kérelmező a határozat ellen fellebbezést terjesztett elő. Rámutatott, hogy kifogása 

pontosan azon tényre vonatkozik, hogy a plakátokról nem állapítható meg az elkészítő és a 

kihelyezésért felelős személy kiléte. Hivatkozott a Ve. 144. § (7) bekezdésére, amely a 

plakátok választások utáni eltávolítására nemcsak az elhelyezőt, hanem azt is kötelezi, 

akinek érdekében azt elhelyezték. Rámutatott, hogy a Ve. 209. § (2) bekezdése értelmében 

a folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység 

fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem 

a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a 

sérelmezett állapot még fennáll. E körben előadta, hogy utólagos matricázással ugyan a 

kihelyezők kísérletet tettek a hiányzó impresszum pótlására, ez azonban a plakátoknak 

csak kis részét érintette, a többsége ma is hiányos.  
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A fellebbezésében nem jelölte meg az üggyel kapcsolatos érintettségét. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi 

vizsgálat nélkül elutasította. Rámutatott, hogy a kérelmező nem igazolta az ügyben való 

érintettségét, azaz nem jelölte meg a személyében fennálló jogait vagy kötelezettségeit 

érintő közvetlen érintettséget. 

 

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében indítványozta, hogy az ítélőtábla a kifogásának 

adjon helyt, állapítsa meg a jogsértés tényét a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján és a 

b) pont szerint a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetet tiltsa el a további jogsértéstől, ennek 

keretében kötelezze a jogellenesen kihelyezett plakátok leszedésére. 

 

Közölte, hogy a Miskolc 9. számú egyéni választókerületének képviselő-jelöltje, amelyről 

a helyi választási bizottságnak tudnia kellett, minthogy határozatának meghozatala napján 

vette őt nyilvántartásba. Egyúttal becsatolta a helyi választási bizottság ezt igazoló 

37/2019. (VIII.30.) HVB határozatát. 

 

A jogorvoslati kérelem nem alapos. 

 

A Ve. 144. § (2) bekezdése szerint a választási plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, 

székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét. A becsatolt fénykép tanúsága szerint a 

plakát nem tartalmazza ezeket az adatokat, és minthogy nyomdai termékről van szó, 

feltehető, hogy a többi elhelyezett plakát is hiányos, ezért a helyi választási bizottság 

határozata – amely az adatok hiányára hivatkozva tagadja meg az adatok hiányára 

vonatkozó kifogás érdemi vizsgálatát – téves. 

 

A területi választási bizottság azonban a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül azért 

utasította el, mert abban nem jelölte meg a kérelmező a személyes érintettségét. A Ve.  

221. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben 

érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést 

nyújthat be. Amint arra a területi választási bizottság rámutatott, a személyes érintettség 

igazolását a törvény immár nemcsak a bírósági felülvizsgálat feltételeként, hanem a 

fellebbezés benyújtásának esetére is kötelezővé tette. Megállapítható tehát, hogy a kifogás 

lehetőségével (Ve. 208. §) szemben a jogorvoslat joga szűkebb, az csak a személyesen 

érintetteket illeti meg. 

 

A kérelmező a felülvizsgálati kérelemben ugyan közölte és igazolta, hogy maga is egyéni 

választókerületben képviselő-jelölt és így a személyes érintettsége fennáll, a fellebbezése 

azonban ezt nem tartalmazta. A felülvizsgálati eljárást megelőző eljárásokban elkövetett 

mulasztás utóbb nem pótolható (például: Kúria KVk.II.37.257/2014/2., 

KVk.IV.37.315/2014/2). A területi választási bizottság a rendelkezésére álló iratok és 

bizonyítékok alapján határozatát törvényesen hozta meg, és az érdemi vizsgálat nélküli 

elutasítás következtében a kifogásban megjelölt törvénysértés vizsgálatára nem kerített 

sort. Ezért az ítélőtáblának sincs módja, hogy az ügy érdemében vizsgálódjon, a megelőző 

választási eljárásokban tanúsított mulasztás a bírósági felülvizsgálati eljárásban nem 

pótolható. A Ve. 225. §-ában írt azon lehetőség, hogy a fellebbezésben és a bírósági 

felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók, úgy értelmezendő, 

hogy ez csak a jogorvoslati eljárásban vizsgált körülmények keretei között lehetséges. 
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A fentiekre tekintettel az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát a Ve. 231. § 

(5) bekezdés alkalmazásával helybenhagyta. 

 

Debrecen, 2019. szeptember 10. 

 

Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró,  

Dr. Gárdosi Judit s.k. bíró 

 

      A kiadmány hiteléül: 

 

       - kiadó - 


