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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Simon Gábor ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező1 (cím) 

és kérelmező2 (cím) által a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 

94/2019. (X.5.) TVB 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 94/2019. 

(X.5.) TVB határozatát megváltoztatja, és dr. N. Á. kifogását elutasítja. 

 

Ez ellen a 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) bekezdésének a) 

és e) pontjában foglalt választási alapelvek megsértésére hivatkozva. Állította, hogy 

polgármesterjelöltet és képviselőjelöltet állító Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület és 

a Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület által kihelyezett plakátok törvénysértőek. A 

plakátok feltüntetik a jelölteket támogató, jelöltek állítására egyébként jogosult 

szervezeteket és két további, jelöltek állítására nem jogosult szervezetet, a M. P. és a M. 

Sz. M. logóját. A kifogásolt plakátok fényképét, és ugyanezeket ábrázoló, elektronikus 

adathordozón lévő fényképeket csatolt. A plakáton szereplő M. P. és a M. Sz. M. nem 

minősülnek jelölőszervezetnek, így azoknak a plakáton történő feltüntetése jogszerűtlen. 

Nem szerepelnek a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett jelöltállító szervezetek 

között, a M. P. egyesület emellett nem szerepel a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásában sem, Ennek alapján megállapítható a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás, továbbá a választás tisztaságának megóvása alapelveinek megsértése. A 

választásban érintett résztvevők a választással kapcsolatos jogaikat oly módon gyakorolják, 

hogy valótlan tények állításával, egyes tények elhallgatásával vagy elferdítésével 

megkísérlik a választókat megtéveszteni, és ezáltal ellenfeleik választási esélyeit 

csökkenteni. Hivatkozott a Ve. 144. § (2) bekezdésére, amely szerint kampányidőszakban a 

jelölőszervezetek és a jelöltek készíthetnek plakátot.  

 

A plakátok impresszumában feltüntetett kiadó a Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület 

és a Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület, mely szervezeteknek a felülvizsgálati 

kérelmet benyújtó személyek az elnökei. 

 

A Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 222/2019. (IX.30.) HVB 

határozatával a kifogásnak helytadott, megállapította, hogy a Függetlenek a Szinva 

Városáért Egyesület és a Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület jelölőszervezetek 

megsértették a választás tisztaságának megóvására, valamint a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű gyakorlásra vonatkozó választási alapelveket, és őket a további 

jogsértéstől eltiltotta. Idézte a Ve. 144. §-ában és a 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában írt 

szabályokat. Megállapította, hogy a kifogásolt plakátok – kizárólag az egyéni 

képviselőjelöltek vonatkozásában – ebben a formában azt a látszatot keltik, hogy a 

plakátokon feltüntetett emblémák tulajdonosai – a Ve. 144. § (2) bekezdésére figyelemmel 

– jelölőszervezetként állnak az adott jelölt mögött. Nem állapítható meg, hogy a feltüntetett 
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szervezetek közül melyik minősül jelölőszervezetnek és melyik támogató szervezetnek, 

ezért a plakátok alkalmasak a választói akarat hamis tényközlésen alapuló befolyásolására. 

 

A határozat ellen a kérelmezők fellebbezést nyújtottak be, kérték a helyi választási 

bizottság határozatának megváltoztatását, a kifogás elutasítását, mert az jogszabálysértő és 

alaptalan. Állították, hogy a határozat által megjelölt jogszabály [Ve. 144. § (2) bekezdése] 

nem támasztja alá azt a következtetést, hogy a plakátok alkalmasak volnának a választói 

akarat hamis tényközlésen alapuló befolyásolására, így a választási alapelvek 

megsértésére. A plakátokon feltüntetett szervezetek ténylegesen támogatják a jelölteket, 

van, amelyik jelölőszervezetként, van, amelyik támogató szervezetként. Azt azonban nem 

tartalmazzák, hogy a felsorolt szervezetek valamennyien jelölőszervezetek lennének, így 

fel sem merülhet a választói akarat hamis tényközlésen alapuló befolyásolása. Csatolta a 

két kifogásolt szervezet támogató nyilatkozatát, így a hamis tényközlés ténye fel sem 

merülhet. A plakátok megfelelő impresszumot tartalmaznak, amely valamennyi törvényi 

kellékkel rendelkezik.  

 

A területi választási bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

Megállapította, hogy a fellebbezés nem felel meg a formai követelményeknek, mert nem 

tartalmazza a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A fellebbezők 

általánosságban hivatkoztak jogszabálysértésre, azonban nem határozták meg, hogy a HVB 

melyik konkrét jogszabályhelyet sértette meg a határozat meghozatala során. Idézte a 

Kúria Kvk.III.37.258/2014/2. számú döntését: „a jogorvoslati kérelem tartalmából 

egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmező nem jelölte meg azt a jogszabálysértést, 

amire hivatkozással fellebbezését előterjesztette. A Ve. 223. §-ának (3) bekezdés a) pontja 

szerint fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a b) pont szerint a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott 

határozata ellen. Az idézett törvényhelyből egyértelműen megállapítható, hogy meg kell 

jelölni azt a jogszabálysértést, aminek sérelmére a kérelmező hivatkozik. Ez a megjelölés 

nyilvánvalóan csak jogszabályhelyre utalással történhet.” 

 

A kérelmezők a felülvizsgálati kérelmükben kérték a TVB határozatának megváltoztatását 

akként, hogy az ítélőtábla az előterjesztett kifogást mint jogszabálysértőt és alaptalan 

utasítsa el. Arra hivatkoztak, hogy a plakátok nem tartalmazzák azt, hogy az azokon 

felsorolt szervezetek egyúttal jelölőszervezetek lennének, így a helyi választási bizottság a 

plakátokat alaptalanul kifogásolta, az azokon szereplő tényközlés valós, mert a kifogásolt 

két szervezet is támogatja a polgármesterjelöltet és a képviselőjelölteket, ezt az eljárás 

során igazolták is. A fellebbezésben kifejtették a határozat jogellenességével kapcsolatos 

álláspontjukat, egyebek mellett azt, hogy a HVB határozata nem hivatkozik olyan 

jogszabályra, amelyet megsértettek volna. Az egyetlen feltüntetett jogszabályhellyel – a Ve. 

144. § (2) bekezdése – a fellebbezésük foglalkozott, amely azonban jelen esetben nem 

releváns, mert a határozat nem az impresszumról szólt. Általános gyakorlat a 

támogatószervezetek logójának feltüntetése abból a célból, hogy a választópolgár be tudja 

azonosítani a jelöltet, azt, hogy mely szervezetek képviseletét vállalja. Ezen deklaráció 

nem keverhető össze a jelölőszervezetek kérdéskörével, amelyeket közhiteles nyilvántartás 

tartalmaz. Hivatkoztak arra, hogy számos helyen a független jelölteket jelöltállításra 

egyébként jogosult szervezetek is támogatnak, amelyek logójának feltüntetése nem 

kifogásolható. Rámutattak, éppen az a lényege az ügynek, hogy sem a kifogás, sem a HVB 

határozata azért nem tartalmaz jogszabályi hivatkozást, mert jogszabálysértés nem történt. 

Hivatkoztak – akárcsak a fellebbezésben – arra, hogy nincs igazolva, a kifogást tevő mikor 

és hogyan szembesült az általa jogellenesnek tartott magatartással, és ezáltal nincs 
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igazolva, hogy kifogását határidőben terjesztette elő. A fellebbezés foglalkozott a helyi 

választási bizottság által megjelölt egyetlen jogszabályhellyel, a Ve. 144. § (2) 

bekezdésével rámutatva, hogy a plakát e jogszabályhelynek megfelelt. Az impresszum 

szerint sem kétséges ugyanis, hogy a plakátokat a jelölőszervezetek készítették. 

 

A felülvizsgálati kérelem alapos. 

 

Azzal nem értett egyet az ítélőtábla, hogy a kifogást elkésetten nyújtották volna be. A Ve. 

209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 

sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a 

kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A (2) 

bekezdése értelmében folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett 

tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt lehet benyújtani. A jogorvoslati határidő 

kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdőidőpontja, hanem az az utolsó időpont, 

amikor a sérelmezett állapot még fennáll.  

 

A területi választási bizottság azonban alaptalanul várta el a fellebbezőtől, hogy HVB 

határozatában felhívott szabályon túlmenően további jogszabályhely megsértését állítsa, 

minthogy a fellebbezést nem jogszabálysértésre, hanem a Ve. 223. § (3) bekezdés b) 

pontjára alapozva, mérlegelési jogkörben hozott téves határozat ellen nyújtotta be.  

 

A helyi választási bizottság mérlegelése azért téves, mert jelölőszervezetnek az 

impresszum szerint kizárólag a Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület és a Velünk a 

Város Lokálpatrióta Egyesület minősül, minden más szervezet támogatónak számít. Nincs 

annak jelentősége, hogy a támogatók között mely szervezetek lehetnének egyébként 

jelölőszervezetek is, és melyek nem. A támogatók személyére nézve a törvény semmilyen 

előírást nem tartalmaz, semmi akadálya nincs annak, hogy bármilyen, jelöltet nem állító 

szervezet önmagát támogatónak minősítse, beleértve a M. P., amely valóban nem 

nyilvántartott civilszervezet. A támogatók felsorolása akkor sértené a választás tisztaságát, 

illetve a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, ha olyanokat is tartalmazna, 

amelyek valójában nem támogatják a jelöltet. A kérelmezők azonban már a 

fellebbezésükben megfelelően igazolták, hogy a két kifogásolt szervezet támogatja a 

jelöltet.  

 

Minthogy a területi választási bizottság jogsértően utasította el érdemi vizsgálat nélkül a 

fellebbezést, az ítélőtábla e határozatát megváltoztatva a kifogásról határozott, és 

megállapította a fentiek szerint, hogy az alaptalan. Erre tekintettel a 231. § (5) bekezdése 

alkalmazásával a területi választási bizottság határozatát megváltoztatta, és az alaptalan 

kifogást elutasította.  

 

Debrecen, 2019. október 11. 

 

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

Kovács Péter s.k. bíró 

 

     A kiadmány hiteléül: 

 

      -kiadó- 


