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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Hüttl Tivadar ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező (cím) 

egyéni képviselőjelölt által a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 52/2019. (X.1.) 

határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán meghozta a következő 

 

 

v é g z é s t: 

 

 

Az ítélőtábla a területi választási bizottság 52/2019. (X1.) számú határozatát helybenhagyja. 

 

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

Kérelmező a VAGY Közéleti Egyesület jelölő szervezet jelöltjeként nyilvántartásba vett 

egyéni választókerületi képviselőjelölt kifogást nyújtott be Gyöngyös Város 

Önkormányzatának a jelöltek kampánytevékenységét (hirdető felületek kihelyezését) 

akadályozó tevékenysége miatt a 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 2. § (1) 

bekezdés e) pontjának sérelmét állítva. Az önkormányzat magatartása sértette a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét azzal, hogy az általa benyújtott, hirdető 

berendezések kihelyezésére irányuló közterület-használati megállapodás megkötésére 

irányuló igénybejelentést nem határidőben bírálta el. 

 

Gyöngyös Város Helyi Választási Bizottsága 65/2019. (IX.26.) alatti határozatával a kifogást 

elutasította, mivel a kifogásban jelzett hirdetőfelület a Ve. szerint önálló 

hirdetőberendezésnek minősül, amelyre a 144. § (6) bekezdése szerint a közterület-használati 

szabályok vonatkoznak. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 25/2000. 

(IX.20.) önkormányzati rendelet szerint az önkormányzati tulajdonú közterület rendeltetéstől 

eltérő használata a tulajdonossal kötött közterület-használati megállapodás birtokában 

lehetséges, a rendelet kifejezetten a választások során érvényesülő közterület-használati 

szabályokat nem tartalmaz, és nem is tartalmazhat. Az eljárás lefolytatására a Ve. nem 

tartalmaz határidőt.  

Rögzítette továbbá, hogy a kérelmezőnek 2019. szeptember 10-én kézbesítették a városi 

főépítész véleményét, amely szerint a kihelyezni kívánt hirdetőberendezések városképi 

szempontból nem támogathatóak, az önkormányzat tájékoztatta a kérelmezőt arról is, hogy a 

már meglévő, ingyenesen igénybe vehető önkormányzati hirdetési felületeket használhatja. A 

helyi választási iroda tájékoztatása szerint az önkormányzat több mint 60 ilyen felülettel 

rendelkezik, más jelölt, jelölő szervezet részére sem engedélyezték saját hirdető berendezés 

kihelyezését, erre alapítva kimondta a választási bizottság, hogy az esélyegyenlőség alapelve 

nem sérült. Gyöngyös város polgármestere 2019. augusztus 23. dátummal elutasította a 

közterület-használati igénybejelentés teljesítését.  

 

A határozat ellen kérelmező nyújtott be fellebbezést. Hivatkozott arra, hogy az önkormányzat 
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saját rendeletében meghatározott határidőket nem tartotta be, ezért a választási plakátjait 

elhelyezni nem tudta, mely gyakorlat sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában 

megfogalmazott eljárási alapelvet. Kérelmének elutasítására egyébként nem 2019. augusztus 

23., hanem szeptember 23. napján került sor.  

A Ve. 43. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság hivatalból nem folytat le bizonyítást, 

a felek által szolgáltatott bizonyítékok mellett a választási bizottság, választás iroda által 

hivatalosan ismert és köztudomású tényeket veheti figyelembe, azonban ilyennek az 

önkormányzat egyedi ügyben hozott döntése nem tekinthető.  

A Ve. alapelveinek olyan önkormányzati gyakorlat felel meg, ahol a lehető leggyorsabb 

eljárásban döntenek a választási plakátok elhelyezésének engedélyezéséről. Az önkormányzat 

késedelmes döntéshozatala miatt választási plakátjait kihelyezni nem tudja, a központi helyen 

lévő állandó hirdető felületeket mások már felhasználták, a város kevésbé központi részein 

elhelyezkedő hirdető felületekről kampányüzenetei kevesebb választóhoz jutnak el. 

 

A területi választási bizottság a helyi választási bizottság határozatát helybenhagyta. 

Kiemelte, hogy a választási bizottság döntési jogosultsága kizárólag a választással 

kapcsolatos kérdésekre terjed ki, az önálló hirdetőberendezés elhelyezésére vonatkozó 

szabályokat ugyanakkor a Ve. 144. § (6) bekezdése kiemeli a választási eljárási törvény 

hatálya alól. A fellebbezésben is megjelölt önkormányzati rendelet a választási eljárástól 

független, általános hatályú, ezen eljárás szabályosságának vizsgálata nem választási, sokkal 

inkább közigazgatási kérdés, amelynek felülvizsgálatára a választási szervnek nincs 

hatásköre, a beadványt ezért csak a Ve. 2. § szerinti alapelvek szintjén lehetett vizsgálnia. A 

rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme csak akkor állapítható meg, ha a jogsértés mellett 

felismerhetően megnyilvánul az a szándék, mely a formális jogkövetés égisze alatt a 

jogintézmény tartalma kihasználására irányul, amely jelen esetben nem állapítható meg. 

Gyöngyös város belterületén 60 db ingyenes hirdetőberendezés található, melyről a 

kérelmező tájékoztatást kapott, más jelölt vagy jelölő szervezet részére sem engedélyezték 

saját hirdetőberendezés kihelyezését, a már kihelyezett hirdető felületek igénybevétele 

ingyenes, így az esélyegyenlőség sérelme sem állapítható meg.  

A Ve. valóban nem teszi lehetővé, hogy a bizonyítékokat a választási bizottság szerezze be, 

azonban a kérelmező az ügy kapcsán keletkezett hivatalos iratokat, dokumentumokat az első- 

és másodfokú választási bizottságok rendelkezésére bocsátotta. A kérelmező konkrét 

jogsérelmét nem igazolta.  

 

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében kérte, hogy az ítélőtábla a Heves Megyei Területi 

Választási Bizottság határozatának megváltoztatásával kifogásának adjon helyt. 

Kiemelte, hogy 2017-ben ugyanezen önálló hirdető-berendezések kihelyezésére már kapott 

engedélyt az önkormányzattól, a hirdető berendezések esztétikai minőségét és megjelenését 

akkor az önkormányzat még nem tartotta a településképre kedvezőtlennek. Az önkormányzati 

ügyintéző által tévesen megjelölt harmincnapos ügyintézési határidő ellentétes az 

önkormányzati rendelettel, és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott alapelvet 

sértve hátráltatja a jelölő szervezetek kampányát, különösen a kisebb anyagi erőforrásokkal 

rendelkező pártoknak jelent versenyhátrányt. Figyelemmel arra is, hogy a kampányidőszak 

50 napig tart, a Ve. alapelveivel összeegyeztethetetlen, ha ezen időszak tekintélyes részében a 

jelölt plakátot nem tud elhelyezni.  

Tévesen állította a választási bizottság, hogy az önálló hirdetőberendezés elhelyezésére 

vonatkozó szabályok nem tartoznak a Ve. hatálya alá, hiszen nem lehet attól eltekinteni, hogy 

az engedélyeztetésre a választási eljárással összefüggésben kerül sor, így a Ve. alapelvi 

rendelkezései alkalmazandóak. A területi választási bizottság egyébként sem foglalt 
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egyértelműen állást arról, hogy a közterület-használatról szóló döntés jogágilag hova 

sorolandó. Tévesen állapította meg a területi választási bizottság, hogy az engedélyeztetési 

eljárás felülvizsgálatára a választási szervnek nincs hatásköre: amennyiben az 

engedélyeztetéssel kapcsolatos eljárás a választási kampányt érinti, azt a választási 

bizottságnak vizsgálnia kell. Az önkormányzatnak nincs fellebbviteli fóruma, ahová az 

eljárás kapcsán fordulni lehetne, a magyarországi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 132-142. §-a szerinti törvényességi felügyeleti eljárás a jogsérelem 

orvoslására nem alkalmas. Amennyiben a területi választási bizottság értelmezése helyes, úgy 

kifogást és a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül kellett volna elutasítani. 

Kiemelte, hogy az ingyenesen igénybe vehető hirdető felületekről késedelmesen tájékoztatta 

az önkormányzat, a tájékoztatás időpontjára azokat más jelöltek, jelölő szervezetek és egyéb 

hirdetők szinte teljes egészében elfoglalták. Konkrét jogsérelme, hogy nem tudott az általa 

kiválasztott területeken plakátokat elhelyezni.  

 

A felülvizsgálati kérelem nem alapos. 

 

A Ve. 144. § (6) bekezdése szerint egyértelmű, hogy a választási kampányt szolgáló önálló 

hirdető-berendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell 

alkalmazni, jelen esetben a 25/2000. (IX.20.) önkormányzati rendelet előírásait, amely szerint 

az önálló hirdető-berendezés elhelyezéséhez a tulajdonossal kötött közterület-használati 

megállapodás szükséges. A Ve. nem érintette a hatálya alá nem tartozó szervezetek 

tevékenységét és eljárását, tehát olyan típusú kifejezett szabályozást nem tartalmaz, amely 

arra utalna, hogy az egyes választásokkal érintett időszakokban a választási eljárásban részt 

nem vevő állami szervezeteknek alaptevékenységükhöz kötődő feladat- és hatáskörüket a 

korábbitól eltérően kellene gyakorolniuk (Kúria a Kvk.II.37.307/2014/3.) Azaz nem 

állapítható meg még a Ve. alapelveire hivatkozással sem, hogy a választással érintett 

időszakban a rendeletben foglalttól eltérő, rövidebb idő állna az önkormányzat 

rendelkezésére a megállapodás megkötésére. A megállapodás megkötéséhez szükséges 

eljárást pedig jogszabályi lehetőség, hatáskör hiányban a választási bizottság, illetőleg a 

felülvizsgálati kérelem folytán eljáró bíróság sem minősítheti sem a rendeletben 

meghatározott eljárási határidők betartása, sem a határozat tartalma tekintetében (Kúria 

Kvk.V.37.414/2018/2.). Ezért az ítélőtábla nem vizsgálta a felülvizsgálati kérelemben a 2017. 

évi kihelyezéssel kapcsolatban előadottakat, valamint azt sem, hogy az önkormányzat eljárása 

megfelelt-e a rendelet előírásainak.  

 

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az önkormányzat eljárását a Ve. 2. § (1) bekezdés e) 

pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint az (1) bekezdés c) pontja 

szerinti esélyegyenlőség alapelveibe ütközőnek állította. 

A Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjába a tudatos, a választási eljárás törvényességét alapjaiban 

befolyásoló magatartás ütközik (BH2014.379.), szükséges tehát, hogy a jogsértés tényén túl 

az esélyegyenlőség csorbítására, a választás befolyásolására irányuló szándékosság is 

egyértelműen felismerhető legyen (Kúria Kvk.I.37.572/2019/2.) Önmagában azonban az, ha 

az önkormányzat a közterület-használati eljárás határidejét nem tartja be, további – a 

választás befolyásolására irányuló – tényállási elem nélkül ezen alapelv sérelmét nem teszi 

megállapíthatóvá. Jelen esetben a kérelmező nem bizonyította, hogy egyéb módon, így a már 

elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületek ingyenes használatával plakátot a 

kampányidőszak kezdetétől az önkormányzat magatartására visszavezethetően nem tudott 

volna kihelyezni, nem írható az önkormányzat terhére, ha ezen lehetőséggel azért nem élt, 

mert bízott az önálló hirdetési-berendezés kihelyezésére irányuló kérelme kedvező 
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elbírálásában.      

Nem állapítható meg a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjak sérelme sem. Az alapelv sérelmét a 

kérelmezőnek bizonyítania kell (Kúria Kvk.V.37.490/2014/2.), azonban a kérelmező nem 

igazolta, hogy az önkormányzat eljárására visszavezethetően nem tudott plakátokat 

elhelyezni más jelölő szervezetekkel ellentétben. A rendelkezésre álló adatokból éppen arra 

lehet következtetni, hogy az önkormányzat valamennyi jelölőszervezet, jelölt által 

ingyenesen használható hirdetési felületet bocsátott rendelkezésre, ugyanakkor önálló 

hirdető-berendezés kihelyezéséhez egyetlen jelölő szervezet, jelölt részére sem járult hozzá. 

Ennek ellenkezőjét a kérelmező nem bizonyította. A kérelmező esetleges érdeksérelmét az 

okozhatta, ha kérelme kedvező elbírásában bízva a rendelkezésre álló lehetőségeket kellő 

időben nem vette igénybe, amely azonban nem ad alapot a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja 

megsértésének megállapítására.  

 

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla a Területi Választási Bizottság határozatát a Ve. 231. § (5) 

bekezdés alkalmazásával helybenhagyta. 

 

Debrecen, 2019. október 8. 

 

Dr. Veszprémy Zoltán s.k. a tanács elnöke, Dr. Gárdosi Judit s.k. előadó bíró, Dr. Árok 

Krisztián s.k. bíró 

 

 

 

 

     A kiadmány hiteléül: 

 

                 -kiadó- 


