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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Simon Gábor ügyvéd (cím) által képviselt V. A. K. (cím), mint 

a Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület elnöke által a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Területi Választási Bizottság 86/2019. (IX.26.) számú határozata ellen benyújtott 

felülvizsgálati kérelem folytán meghozta a következő  

 

v é g z é s t: 

 

Az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát megváltoztatja, és Dr. N. Á-nak a 

Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához benyújtott kifogását elutasítja.  

 

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

Dr. N. Á. kifogást nyújtott be a 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 2. § (1) bekezdése a), c) és 

e) pontjaiban, valamint 144. § (2) bekezdésében foglaltak megsértésére hivatkozva, mert a 

Velünk a Város kiadvány nem tünteti fel a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős 

személy nevét. Sérelmezte továbbá a kiadvány egyes példányainak tartalmát is. 

 

A helyi választási bizottság 220/2019. (IX.20.) HVB határozatában a kifogásnak részben 

helyt adott, megállapította, hogy a Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület jelölő szervezet 

megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó választási alapelvet, 

eltiltotta a további jogsértéstől, egyebekben a kifogást elutasította. Megállapította, hogy az 

egyesület hiányos impresszummal ellátott szórólapot készített és terjesztett, és ezzel 

megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás alapelvét figyelemmel a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt követelmények 

elmulasztására.  

A határozat ellen V. A. K., a Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület elnöke nyújtott be 

fellebbezést. Hivatkozott ugyanezen helyi választási bizottság 57/2019. (VIII.30.) HVB 

határozatára, amely azért utasította el a kifogást, mert a benyújtó által rendelkezésre 

bocsátott bizonyítékok alapján nem lehetett kétséget kizáróan megállapítania, hogy a 

kifogásban megjelölt plakátnak ki az elkészítője és a kihelyezésért felelős személye, akinek 

kötelessége lett volna az impresszum feltüntetése. Álláspontja szerint a kifogást 

előterjesztő személy nem tett eleget a törvényben előírt bizonyítási kötelezettségének 

figyelemmel arra, hogy az impresszum „Velünk a Város – térítésmentes időszaki kiadvány. 

Kiadja a Velünk a Város Egyesület. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Nyomdai munkák: 

M. W. H. Zrt.” megjelölést tartalmazza, amely nem azonos az egyesület elnevezésével. 

Ennélfogva a helyi választási bizottság alaptalanul járt el az egyesülettel szemben. 

Hivatkozott továbbá arra, hogy a Ve. 144. § (1), (2) bekezdése plakátokról és szórólapokról 

rendelkezik, a kifogásolt kiadvány azonban újság, mint ilyen, sajtótermék, amelyet a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

(Mtt.) szabályoz. A Velünk a Város című újság tehát nem választási kiadvány, hanem 

időszaki kiadvány, ezért a választási bizottságoknak nincs hatáskörük eljárni. A kifogást 

érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani a Ve. 215. § d) pontja alapján. 
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A területi választási bizottság a helyi választási bizottság határozatát helybenhagyta. A 

fellebbezést érdemben vizsgálta, noha a beadványozó kifejezetten nem igazolta az ügyben 

való érintettségét, minthogy azonban a helyi választási bizottság reá nézve tartalmaz 

kötelezettséget, az érintettséget nyilvánvalónak tekintette. Rámutatott, hogy a fellebbezés 

különböző pontjai ellentmondanak egymásnak, mert hol különböző, hol azonos 

szervezetnek állítja az impresszumban megjelölt szervezetet a fellebbezést benyújtó 

egyesülettel. A Ve. 43. §-a alapján állapította meg a tényállást, és úgy foglalt állást, hogy a 

sajtótermékek nyilvántartása – amelyben a kiadvány szerepel – nem alkalmas a tényállás 

tisztázásra, és ezért nem tudta a beadványozó javára értékelni, egyebekben pedig nem 

cáfolta a helyi választási bizottság határozatában megállapított alapelvi sérelem 

elkövetését.  

 

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében a kifogás elutasítását kérte a területi választási 

bizottság határozatának megváltoztatásával. Továbbra is hangsúlyozta, hogy az újság nem 

tartozik a Ve. hatálya alá, annak kiadását ugyanis az Mtt. szabályozza. Ismét hivatkozott a 

helyi választási bizottság 57/2019. HVB határozatára.  

 

A felülvizsgálati kérelem alapos. 

 

A Ve. 144. §-át a 2018. évi XXXVI. törvény módosította. A (2) bekezdés értelmében a 

plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét. Az 

(1) bekezdés szerint plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma 

mérettől és hordozó anyagtól függetlenül. A korábbi szabályozás az impresszum 

feltüntetésére előírást nem tartalmazott. 

 

Nem kétséges, hogy a korábbi joggyakorlat, amely a médiában megjelenő, a választással 

összefüggő tartalom tekintetében a választási szervek hatáskörét állapította meg, továbbra 

is érvényes. Nincs azonban olyan szabály, amely e szervek hatáskörét megalapozná a 

médiaszolgáltatás és a kiadott sajtótermékek olyan kötelezettségeire, amelyek betartását a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ellenőrzi. A sajtótermék fogalmát a 

sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 

1. § 6. pontja tartalmazza. Az Mtt. 41. § (1) bekezdése értelmében lineáris 

médiaszolgáltatás bejelentés és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala általi 

hatósági nyilvántartásba vétel után végezhető. A (4) bekezdés szerint a hivatal 

nyilvántartást vezet a médiaszolgáltatókról. A (6) bekezdése értelmében a sajtótermékekről 

szóló megjelölt adatok nyilvánosak, és azok a hatóság internetes honlapján elérhetők. A 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján a „Velünk a Város sajtótermék” nyilván 

van tartva, kiadója a Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület, amely egyúttal a sajtótermék 

alapítója. A nyilvántartás a 2016. évi CL. törvény 97. § (1) bekezdés alapján közhiteles.  

 

Az Mtt. 46. § (9) bekezdése értelmében a sajtóterméken fel kell tüntetni a szerkesztésre és 

a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat az impresszumban, az ezzel kapcsolatos 

hatósági tevékenységet azonban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság végzi az Mtt. 

109. § (5) bekezdésének keretében.  

 

A választási szervek az impresszumot illetően kizárólag a Ve. 144. § (1) bekezdésében 

felsorolt kampányeszközök tekintetében rendelkeznek hatáskörrel, amelyek közé a 

nyilvántartásba vett sajtótermék nem tartozik. 
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Az ítélőtábla a helyi választási bizottság idézett határozatában foglaltakat nem osztotta 

(Pk.II.20.362/2019/2.). 

 

Ezért az ítélőtábla egyetértett a kérelmezővel abban, hogy a kifogást érdemi vizsgálat el 

kellett volna utasítania a helyi választási bizottságnak a Ve. 215. § d) pontja alapján, és 

minthogy a választási szervek nem ennek megfelelően jártak el, a 231. § (5) bekezdését 

alkalmazva a területi választási bizottság határozatát megváltoztatta.  

 

Debrecen, 2019. szeptember 30. 

 

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- 


