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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Szegedi Zsolt ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező neve 

(cím) kérelmezőnek a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 62/2019. (X.16.) 

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 

 

 

A Fidesz-KDNP jelölő szervezet kifogást nyújtott be Debrecen Megyei Jogú Város Helyi 

Választási Bizottságához mivel a jelölő szervezet által Debrecen közigazgatási területén 

kihelyezett plakátok közül kettőre a kérelmező, a DK-MSZP-PÁRBESZÉD-

SZOLIDARITÁS jelölő szervezetek polgármesterjelöltje „HAZUG!” feliratot ragasztott 

fel. Erről a D.hu N. című műsora 2019. október 8. napi adásában adott hírt, mely tudósítás 

az interneten jelenleg is elérhető. Kérelmező ezzel megsértette a Választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 144. § (3) és (7) bekezdéseiben foglaltakat 

és a 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjait. Kérte a jogsértés megállapítását, a további 

jogsértéstől való eltiltást és bírság kiszabását.  

 

A helyi választási bizottság 221/2019. (X.10.) határozatával a kifogásnak helyt adott, 

megállapította, hogy a kérelmező a DK-MSZP-PÁRBESZÉD-SZOLIDARITÁS jelölő 

szervezetek polgármesterjelöltje megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontját és 

144. § (7) bekezdését, a jogsértőt eltiltotta a további jogsértéstől és kötelezte a kérelmezőt 

745 000 forint bírság megfizetésére. A határozat indokolásában megállapította, hogy a 

választási plakátok bizonyított megrongálása szükségképpen sérti a választás tisztaságára, 

az esélyegyenlőségre és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó 

alapelveket, továbbá a plakát más plakátra helyezése a Ve. 144. § (7) bekezdését. 

Figyelembe vette, hogy a jogsértés rendkívül széles körben megismerhető, nyilvánvalóan 

szándékos, az elkövetés módja és nyilvánossága alkalmas lehet arra, hogy másokat is 

jogsértésre ösztönözzön, a fiatalkorúak erkölcsi fejlődését hátrányosan befolyásolja. 

 

A határozat ellen a kérelmező fellebbezést nyújtott be, amelyben kérte a határozat 

megváltoztatásával a Fidesz-KDNP jelölő szervezet kifogásának elutasítását. Hivatkozott 

arra, hogy a plakáton elhelyezett lapokat rövid idő után eltávolította, azok másnap már nem 

voltak láthatók. A cselekmény jogi értelemben nem volt rongálás, mivel nem okozott 

állagsérelmet és költség nélkül volt eltávolítható. Rongálás hiányában nem valósult meg a 
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Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjának megsértése. Cselekedete elsősorban a 

véleménynyilvánítás szabadsága és a demokratikus politikai versengés keretei között 

értelmezhető. A jogalkalmazónak az esetlegesen ütköző alapelvek és alapjogok súlyát kell 

mérlegelnie, szankcionálásra csak a legszűkebb körben kerülhet sor. A Ve. 144. § (7) 

bekezdése csak a másik jelölt vagy jelölő szervezet plakátját fedő plakát elhelyezését tiltja, 

az általa elhelyezett lap azonban lényeges információt nem takart, a plakátok továbbra is 

betöltötték a rendeltetésüket. Nem értett egyet a bírság kiszabásával sem. 

 

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

bizottság határozatát részben megváltoztatva megállapította, hogy a kérelmező a DK-

MSZP-PÁRBESZÉD-SZOLIDARITÁS jelölő szervezetek polgármesterjelöltje 

megsértette a Ve. 144. § (3) és (7) bekezdését, a további jogszabálysértéstől való eltiltást és 

a pénzbírság kiszabását mellőzte. Álláspontja szerint a kérelmező által elhelyezett feliratot 

tartalmazó lap a Ve. 144. § (1) bekezdése szerint plakátnak minősül. A Kúria gyakorlata 

szerint a választási plakátok elhelyezésénél csak a Ve. szabályai érvényesülnek, a 144. § 

(7) bekezdését mindenképp sérti a korlátozás nélkül elhelyezhető plakátokra történt 

felülragasztás, más jelölt, jelölőszervezet plakátját semmilyen módon nem fedheti. A 

felragasztott felirat tartalma ugyanakkor a szabad véleménynyilvánítás körébe tartozik, 

nem valósít meg jogszabálysértést. Eltekintett a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontjában 

meghatározott szankció alkalmazásától, mivel a kérelmező a kifogásolt feliratokat már 

eltávolította. Álláspontja szerint a bírság kiszabása sem volt indokolt. 

 

 

A területi választási bizottság határozata ellen a kérelmező nyújtott be bírósági 

felülvizsgálati kérelmet, melyben kérte a területi választási bizottság határozatának 

megváltoztatását, annak megállapítást, hogy a területi választási bizottság határozata 

jogszabálysértő. A jogszabálysértést abban állította, hogy a területi választási bizottság az 

alapjogi vizsgálatot hibásan végezte el. A vitatott közlést egyértelműen a közügyek vitatása 

körében tette, a politikai beszéd kiemelt alkotmányos védelmet élvez.  A 

véleménynyilvánítás szabadsága kiterjed a kampánytevékenységre, amelynek egyik 

eszköze a választási plakát elhelyezése. Nemcsak a véleménynyilvánítás tartalma, hanem a 

kifejezés módja is védelmet élvez [1/2019. (II.21.) AB határozat]. A tételes jogot sértő, 

szimbolikus véleménynyilvánítás is alkotmányos védelemben részesül, ezért nem 

szankcionálható [14/2019. (IV.17.) AB határozat]. A felragasztott ideiglenes matricákkal 

csupán politikai véleményének kívánt hangot adni, ha a véleménye védett, úgy a 

kinyilvánítás módja is alkotmányos védelemben részesül. Az alapjogok ütközése esetén 

elvégzendő szükségességi-arányossági teszt alapján a kérelmező alapvető jogának 

korlátozása aránytalannak minősül. 

 

A felülvizsgálati kérelem nem alapos. 

 

A Kúria Kvk.I.37.476/2014/4. és Kvk.I.37.491/2014/3. számú végzéseiben is megtestesülő 

egységes bírói gyakorlat szerint a Ve. 144. §-ának helyes értelmezéséből az következik, 

hogy választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az 

irányadóak. A választási szervek a Ve. rendelkezéseinek való megfelelést vizsgálhatják, 

mert a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot. 

 

A Ve. 144. § (1) bekezdése értelmében e § alkalmazásában plakát a választási falragasz, 

felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozó anyagtól függetlenül. Az 

ítélőtábla egyetértett a területi választási bizottsággal abban, hogy a kérelmező által 
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elhelyezett felirat, annak méretétől függetlenül plakátnak minősül. A területi választási 

bizottság e tekintetben nem támadott határozatában kifejtette – azzal az ítélőtábla is 

egyetért – hogy a kérelmező által kihelyezett plakát tartalma a szabad véleménynyilvánítás 

körébe esik, tartalma alapján nem ütközik a Ve. rendelkezéseibe. A fellebbezésben 

foglaltakkal ellentétben azonban ez nem jelenti azt, hogy annak kihelyezése minden 

korlátozástól mentesen lehetséges, mert a kifejezés módja is védett. Habár általában [Ve. 

144. § (3) bekezdése] plakát a kampányidőszakban korlátozás nélkül elhelyezhető, maga a 

törvény teremt kivételeket4 ezen általános rendelkezés alól a 144. § (4)-(7) bekezdésben. A 

plakátokat kihelyező ellenérdekű felek véleménynyilvánítás szabadságához fűződő 

alkotmányos jogának összemérését már maga a jogalkotó elvégezte annak kimondásával, 

hogy a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás alapelveinek érvényesítése érdekében tilos más jelölt vagy jelölő szervezet 

plakátjának elfedése. A jogszabály nem csupán a teljes lefedést, hanem a más jelölt, jelölő 

szervezet által kihelyezett plakát részbeni elfedését is tiltja, függetlenül attól, hogy az az 

eredeti plakát felhívó funkcióját, érthetőségét, befogadhatóságát befolyásolja-e. 

A kérelmező által a véleménynyilvánítás módja körében felhívott Alkotmánybírósági 

határozatok egyike sem választási eljárással összefüggésben keletkezett, a szimbolikus 

véleménynyilvánítás alkotmányos védelme sem indokolja, hogy a jelölt más jelölt vagy 

jelölőszervezet ugyanezen alkotmányos jogát sértő módon járjon el.  

 

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

határozatát helybenhagyta.  

 

Debrecen, 2019. október 22. 

 

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

Boros Ágnes s.k. bíró 

 

 

 

     A kiadmány hiteléül: 

 

      -kiadó- 


