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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Nagy Attila ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező neve (cím) 

kérelmezőnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 69/2019. 

(X.11.) TVB számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán 

meghozta a következő  

 

v é g z é s t: 

 

Az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát helybenhagyja.  

 

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

H. V. kifogást nyújtott be Rakamaz Város Helyi Választási Bizottságához a R. T. című 

kiadvány kapcsán, mert álláspontja szerint annak 3. száma a polgármester 

öntömjénezéséről szól, a megelőző városvezetésről pedig hamis, egyoldalú és torzító képet 

alkot. Ezzel megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 146-

148. §-ában foglaltakat és a 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjait. Kérte megállapítani, 

hogy kérelmező, mint felelős kiadó és Rakamaz Város Önkormányzata, mint kiadó 

jogsértést követett el, és kérte őket eltiltani a további jogsértéstől.  

 

A helyi választási bizottság 51/2019. (X.7.) határozatával H. V. kifogását elutasította. 

Megállapította, hogy a polgármester és a név szerint felsorolt önkormányzati képviselők 

nem sértették meg a Ve. hivatkozott rendelkezéseit. Indokolásában rámutatott, hogy 

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatként gondoskodik a R. T. helyi újság 

kiadásáról. Az újság kifogásolt 3. száma nem utalt kérelmező polgármesteri minőségére, és 

nem hozta összefüggésbe az eseményt a közelgő választással. A kifogástevő nem 

bizonyította, hogy a lap tartalma kampánytevékenységnek volna minősíthető. A 

megjelenítés a helyi közösség életét érintő eseményekről szóló híradás, tudósítás, melyben 

a polgármester szerepeltetése nem a jelölti minőségéhez, hanem a hivatalban lévő 

polgármesteri tisztségéhez, általános közéleti szerepléséhez kötődik, ezért a R. T. kiadása 

nem is minősül politikai reklámnak, mivel az a helyi önkormányzat jogszabályban 

meghatározott feladatának ellátása során végzett tevékenység. 

 

A határozat ellen H. V. fellebbezést nyújtott be, amelyben fenntartotta korábbi álláspontját. 

Nyilvánvaló, hogy a lap tartalma összefüggésben van a közelgő választásokkal, amelyre 

közvetlen utalás is található már a bemutatkozó írás legelső részében. 

 

A területi választási bizottság a fellebbezésnek helyt adott, a helyi választási bizottság 

határozatát megváltoztatva megállapította, hogy a R. T. című kiadvány 2019. évi 3. 

számának tartalma, melynek kérelmező a felelős kiadója, sérti a választási eljárásról szóló 

törvény 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontját, valamint a 140. §-ban foglaltakat, továbbá 

megállapította a jogszabálysértés tényét. Álláspontja szerint a sérelmezett kiadvány a Ve. 

140. § alapján kampányeszköz, különösen a tartalmára nézve, amely a jelenlegi ciklus alatt 

folytatott tevékenységeket foglalja össze. Nem önmagában valósítja meg a Ve. megsértését, 
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hanem azzal, hogy a saját eredménye kiemelését az előző településvezetés egyértelműen 

negatívnak minősített munkájával veti össze, és nem ad lehetőséget a másik fél saját 

álláspontjának megjelenítésére. A kiadvány tartalmát tekintve a helyieknek szól, így 

köztudott tény a korábbi vezetőség kiléte, akinek munkáját egyértelműen degradálja, és 

egyoldalúan pozitívan mutatja be a jelenlegi településvezetés munkáját.  

 

A területi választási bizottság határozata ellen kérelmező nyújtott be bírósági 

felülvizsgálati kérelmet, melyben kérte a területi választási bizottság határozatának 

megváltoztatását, és „Rakamaz Helyi Választási Bizottságának 51/2019. (X.7.) számú 

határozatának annak helyes indokai alapján történő helybenhagyását”. 

Jogszabálysértésként a Ve. 142. §-át és 146. § a) pontját jelölte meg. Idézte a Kúria 

Kvk.II.37.714/2018/2. számú határozatát, amely egy más ügyben sérelmezett újság 

tartalmát elemezte, és arra a következtetésre jutott, hogy az abban a lapban kifogásolt 

cikkek kampánytevékenységnek nem minősíthetők. A jelen ügy tárgyát képező lapszám 

nem utalt egyszer sem kérelmező polgármesterjelölti minőségére, nem hozta 

összefüggésbe az eseményt a közelgő választásokkal. A cikkek és a polgármester 

nevesítése kampánytevékenységnek nem minősíthető, illetve a beadványozó azt csak 

állította, de nem bizonyította. A lapszám a helyi közösség életét érintő eseményekről szóló 

olyan híradás, tudósítás, melyben a polgármester szerepeltetése nem a jelölti minőségéhez, 

hanem a hivatalban lévő polgármesteri tisztségéhez, általános közéleti szerepléséhez 

kötődik. 

 

A felülvizsgálati kérelem nem alapos. 

 

Észlelte az ítélőtábla, hogy a fellebbezést benyújtó H. V. érintettsége az iratokból nem 

állapítható meg, és a másodfokú határozat azzal nem is foglalkozott. Érintettség hiányában 

a Ve. 231. § (1) bekezdése a) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat el kellett volna 

utasítani. Az ítélőtábla szerint azonban a bírósági felülvizsgálati eljárásban ezt a kérdést 

hivatalból nem vizsgálhatta, minthogy a bíróság a felülvizsgálati kérelem korlátai között 

hoz határozatot, emellett az érintettség igazolása önálló szabályként szerepel a fellebbezés 

kapcsán [221. § (1) bekezdés] és a bírósági felülvizsgálat kapcsán [222. § (1) bekezdés], 

tehát azt a különböző eljárásokban önállóan kell megvizsgálni.  

 

Az ítélőtábla megállapította, hogy a R. T. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

honlapján nyilvántartott, nyomtatott sajtótermék, amelynek kiadója és alapítója Rakamaz 

Város Önkormányzata. Erre tekintettel a kiadvány a Ve. 140. § c) pontja szerinti politikai 

hirdetést tartalmazhat. A kifogásolt lapszám egyértelműen politikai hirdetést tartalmaz. 

Annak bevezetője, amelyet a hivatalban lévő és ismételten jelölt polgármester fogalmazott, 

nem hagy kétséget a tekintetben, hogy annak célja a választók befolyásolása az 

önkormányzati választások kapcsán („Most azonban eljött az 5 éves ciklus értékelésének 

az ideje. Beszámolni én fogok, értékelni Önök.” Máshol: „Honnan indultunk? Hová 

értünk? Megoldódtak-e a vállalt feladatok? Látható-e fejlődés a városban? Ezekre a 

kérdésekre a következő napokban sokan fogják keresni a választ”.)  

 

A kifogást benyújtó alaptalanul hivatkozott a Ve. 142. §-ára, amely szerint nem minősül 

választási kampánynak a helyi önkormányzatok jogszabályban meghatározott feladatuk 

során végzett tevékenysége. A rakamazi önkormányzat által önként vállalt feladat ellátása – 

az időszaki sajtótermék megjelentetése – valóban nem minősül jogsértőnek, ha azonban a 

kiadvány tartalmában egyoldalúan mutatja be a politikai ellenfeleket, az egyik oldalt 

kizárólag pozitív színben feltüntetve a másik oldal rovására, az politikai reklámnak 
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minősül. A kiegyensúlyozottság hiánya ellentmond a Ve. 147. § (1) bekezdésének, amely 

szerint a médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett – különös tekintettel a politikai 

reklámok számára, megjelenési sorrendjére, időtartamára és az adásba kerülés időpontjára 

– teheti közzé a jelöltet, illetve listát állító jelölőszervezet és a független jelöltek politikai 

reklámjait. A felülvizsgálati kérelemben is hivatkozott, a 2010. évi CLXXXV. törvény 203. 

§ 55. pontja szerint a lapszám túlnyomó része politikai reklámnak minősül, minthogy 

azonban a kiadvány nyilvántartott sajtótermék, a kizárólag az egyik érdekelt javára közölt 

politikai reklám sérti a Ve. 147. § (1) bekezdését. 

 

Ezért az ítélőtábla a Ve. 231. § (5) bekezdése alkalmazásával a területi választási bizottság 

határozatát helybenhagyta.  

 

Debrecen, 2019. október 16. 

 

Dr. Veszprémy Zoltán s.k. a tanács elnöke, előadó bíró, Cogoiné dr. Boros Ágnes s.k. bíró, 

Dr. Árok Krisztián s.k. bíró 

 

 

 

 

 

     A kiadmány hiteléül: 

 

      -kiadó- 


