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A Debreceni Ítélőtábla ’kérelmező neve’ (kérelmező címe) kérelmezőnek – a 
Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 3/2015.(XII.15.) TVB számú 
határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán indult nemperes 
eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a következő 

 
 

v é g z é s t : 
 

 
Az ítélőtábla a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 3/2015.(XII.15.) 
TVB számú határozatát helybenhagyja. 
 
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10 000 
(Tízezer) forint eljárási illetéket. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 
 
 

I n d o k o l á s 
 
 

A 2016. január 17-ére kitűzött időközi, Hajdúszoboszló 6-os számú egyéni 
választókerületi önkormányzati képviselői választás kapcsán a kérelmező az 
Összefogás H.-ért és a Jövőért Egyesület elnökeként benyújtott kifogását a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. §-a 
(1) bekezdésének a), c) és e) pontjai megsértésére alapította. A Fidesz által 
támogatott független jelölt, G. Cs. szórólapját és gépjárművön elhelyezett 
plakátját támadta amiatt, hogy azon szerepel a vele Hajdúszoboszló 
polgármestereként a H. Napló által készített interjúból a következő részlet „Mindig 
lenni kell embereknek, akik figyelmeztetik a hatalmon lévőket, hogy másképpen is 
lehet ezt csinálni.” Indokai szerint a szórólap azt a látszatot kelti, mintha 
támogatná a független jelöltet, holott az általa vezetett egyesület jelölő 
szervezetként saját jelöltet indít.  
 
A Hajdúszoboszlói Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 10/2015. 
(XII.10.) HVB határozatával a kifogásnak részben adott helyt: megállapította a Ve. 
2. § (1) bekezdés c) pontja megsértését, és a jogsértőt a további jogsértéstől 
eltiltotta, a bírság kiszabása iránti indítványt elutasította. A kifogásolt közlést 
alkalmasnak ítélte a választók megtévesztésére, ezzel a kampányban 
előnyszerzésre, ellenfelei választási esélyeinek a csökkentésére. 
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G. Cs. jelölt fellebbezése az általános alapelvet, általa is osztott gondolatot 
megfogalmazó polgármesteri nyilatkozat felhasználása kapcsán a jogsértés 
megállapítását támadta. A kérelmező az Összefogás H.-ért és a Jövőért Egyesület, 
valamint a Jövőért Egyesület elnökeként benyújtott fellebbezése a határozat 
indokolását kifogásolta, a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás 
tisztaságának megóvása alapelvének a megsértését is állította. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 3/2015. 
(XII.15.) TVB határozatával G. Cs. fellebbezésének helyet adott, a kérelmező 
fellebbezését elutasította, a Hajdúszoboszlói Helyi Választási Bizottság 
10/2015.(XII.10.) HVB határozatát megváltoztatta és a kifogást elutasította. 
Az indokolása szerint G. Cs. jelölt a kampánytevékenységével a Ve. 2. § (1) 
bekezdésében felsorolt választási alapelvek egyikét sem sértette meg. A Kúria 
Kvk.I.38.024/201/3. számú határozatára utalással rögzítette, hogy a Ve. 2. § (1) 
bekezdés c) és e) pontjában meghatározott alapelvek sérelme akkor állapítható 
meg, ha a választásban részt vevők a választással kapcsolatos jogaikat 
bizonyítottan oly módon gyakorolják, hogy egyes tények elhallgatásával, vagy 
elferdítésével megkísérlik a választókat megtéveszteni és ezáltal politikai ellenfeleik 
választási esélyeit csökkenteni. A választás tisztaságának az alapelvét pedig 
megsérti az, aki úgy gyakorolja jogát, teljesíti kötelezettségét, hogy annak 
eredményeként közvetlenül vagy közvetve a választópolgári szabad akarat 
kifejezését korlátozza, különösen ha a választókat megtéveszti és ezáltal politikai 
ellenfelei választási esélyeit csökkenti.  
A TVB annak a kérdésnek az eldöntésekor, hogy a kifogásolt tartalom alkalmas-e a 
választópolgárok megtévesztésére, ezáltal választópolgári szabad akaratuk 
befolyásolására, egyetértett az elsőfokú bizottsággal abban a kérdésben, hogy 
nem sért választási eljárási alapelvet önmagában az a tény, hogy a független jelölt 
egy korábbi interjúból forrás megjelölésével idézett. Azonban a tartalom és a helyi 
körülmények tükrében annak a téves látszatnak a keltésére sem alkalmas, hogy a 
kérelmező polgármester, az Összefogás H.-ért és a Jövőért Egyesület elnöke rivális 
jelöltet támogat. Az, hogy G. Cs. a FIDESZ és a Mi H.-ért Egyesület által is 
támogatott független jelölt, a leghangsúlyosabban, legnagyobb betűmérettel van 
feltüntetve és a támogatók logói is jól látható módon szerepelnek a 
kampányeszközökön. A jelölt által jelmondatává választott kifogásolt idézet alatt a 
forrás lényegesen kisebb betűmérettel szerepel, az első pillantásra fel sem tűnik. 
Az pedig helyi és megyei szinten is köztudomású, hogy a közismert, aktív politikai 
tevékenységet folytató kérelmező a kampányeszközön feltüntetett szervezeteket, 
tevékenységüket nem támogatja, soha nem is támogatta; a rendszerváltás óta 
minden ciklusban helyi érdekeltségű szervezet jelöltjeként nyerte el a tisztségét a 
választások során. Az idézet üzenete éppen az, hogy a jelölt olyan személy kíván 
lenni, ami a kérelmezőtől elhangzott mondatban szerepel. Ebből az következik, 
hogy egyetért a gondolattal, értékmeghatározással, ami nem sértheti a választási 
eljárási alapelveket. 
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A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a TVB határozatának a 
megváltoztatását, a jogsértés megállapítását, és G. Cs.-nak az eltiltását kérte az 
idézett mondat molinón, szórólapon való alkalmazásától. Indokai szerint a TVB 
határozata téves tényálláson alapul. Hétszer, legutóbb független jelöltként 
választották polgármesterré, négyszer a FIDESZ jelöltje is volt. Személyének a 
feltüntetése megtévesztheti a választópolgárokat, a Nemzeti Választási Bizottság 
940/2014. számú határozata felhívásával alátámasztott álláspontja szerint ez a 
jogsértés megállapításához elegendő. Azt a látszatot kelti, mintha támogatná a 
független jelöltet, holott egy egyesületnek tagja, e szervezet jelöltjét támogatja. 
2012 óta komoly kritikusa a jelenlegi kormányzatnak, amelyet Fecebook oldala is 
igazol. A várhatóan szoros választási eredményt néhány személy megtévesztése is 
befolyásolhatja. 
 
A kérelem nem alapos. 
 
Az ítélőtábla mindenekelőtt azt vizsgálta, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelem 
érdemi vizsgálatra alkalmas-e, nem áll-e fenn olyan, a Ve. 231. §-ának (2) 
bekezdésében, illetve a 231. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban írt körülmény, 
amely miatt a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ennek során 
megállapította, hogy a kérelmező a 222. § (1) bekezdésében előírt, az ügyben 
érintett természetes személy. A kérelmet a Ve. 224. §-ának (2) bekezdésében 
meghatározott határidőben, és a Ve. 231. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti, 
a 224. § (1) bekezdésében írt, a megtámadott határozatot hozó választási 
bizottsághoz nyújtotta be a 224. § (5) bekezdésében foglaltak szerint saját 
ügyében jogi szakvizsgával rendelkezőként ügyvédi képviselet nélkül és a 224. § 
(3) bekezdésnek megfelelő tartalommal.  
 
A Ve. 47. §-ának (1)-(2), és a 231. §-ának (5) bekezdése rendelkezéseiből 
következően a fellebbezés, illetve bírósági felülvizsgálati kérelem esetén kifogás 
tárgyában jogerős határozatot a bíróság hoz. Ennek tükrében a választási ügyben 
a jogorvoslat során, a Ve. 225. §-a alapján a fellebbezésben és a bírósági 
felülvizsgálati kérelemben felhozott új tényeknek, bizonyítékoknak oksági 
kapcsolatban kell lenniük a kifogás tárgyával, a kifogásban sérelmezett 
tevékenységgel és jogszabállyal. A bíróság számára eljárási kötöttséget jelent az, 
hogy a felülvizsgálati eljárás csak olyan kérdésben folytatható le, amelyben a 
kifogást, majd fellebbezést is előterjesztettek, amelyre nézve fennállt a választási 
hatóság döntési kötelezettsége (Kúria Kvk.V.35.197/2014/3., 
Kvk.I.37.394/2014/2.). 
A Ve. 2. §-a (1) bekezdésének a), c) és e) pontjai megsértésére alapított 
kifogásnak a HVB is csak részben adott helyt, a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja 
megsértését állapította meg. A kérelmező csak a Ve. 2. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt alapelvi sérelem megállapításának a hiányát kifogásolta. Ezért az 
ítélőtáblának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a kifogásolt tartalmú 
kampányeszköz használata kapcsán van-e helye a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és c) 
pontjában jelölt választási eljárási alapelvi sérelem megállapításának, a TVB 
határozata megváltoztatásának.  
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A Ve. a választási alapelveket nem bontja ki, nem rendel hozzájuk törvényi 
tényállást, azaz nem mondja meg azt, hogy milyen magatartás és/vagy mulasztás 
esetén sérül a nevesített alapelvek bármelyike. Az alapelvek mint általános normák 
tömören hivatottak kifejezésre juttatni a választási eljárás egészének eszmei 
alapját, szellemiségét. Az eljárás egészében és minden részében feltétlenül 
érvényesítendő, irányadó garanciális rendelkezések, amelyek a jogalkalmazás 
közvetlen segítségéül szolgálnak. A jelentőségük kettős: értelmező és hézagpótló 
szerepet töltenek be. Az eljárási alapelveket megsértő cselekmény jogorvoslati 
úton szankcionálható, a Ve. 208. §-a a megsértésüket jogszabálysértéssé minősíti.  
Az alapelvek hézagpótló szerepe akkor kerül előtérbe, ha egy adott jogviszonyra, 
magatartásra konkrét jogszabályi rendelkezés nincs. Ilyenkor a vitatott kérdést az 
alapelv alapján kell eldönteni.  
 
A kérelmező által kifogásolt magatartásra precedens értékű bírósági döntés nincs, 
a felhívott alapelvek sérelmét az adott konkrét ügy tényállása alapján kellett az 
ítélőtáblának megítélnie. Az alapelvek hézagpótló szerepükben sem szolgálhatnak 
eszközül arra, hogy a Ve. rendelkezései által nem tiltott magatartást a 
jogalkalmazó jogsértőnek nyilvánítson. Különösen igaz ez a plakátok (választási 
falragaszok, szórólapok) kapcsán, amelynek a Ve. 144. §-ában történt 
szabályozása kizárólag az elhelyezésük kapcsán tartalmaz korlátozást a hely és 
mód tekintetében.  
 
Azt, hogy a választási eljárás szabályainak alkalmazása során milyen magatartás 
esetén nem jut érvényre a választás tisztaságának megóvása alapelv, a 
jogalkalmazói gyakorlat által legkevésbé kibontott kérdés. A jogalkotó a Ve. 
alapelvi rendelkezéseihez indokolást nem fűzött.  A választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény alapelvi felsorolása a választás tisztaságának megóvását 
együtt jelölte a választási csalás megakadályozásával, az indokolása a választási 
eljárás nyilvánosságát jelölte meg a szabad, tiszta választások egyik legfőbb 
garanciájaként. A Nemzeti Választási Bizottság a szavazási iratok érvényességéről 
kiadott 9/2014. NVB iránymutatása az alapelvet a választási eljárás szavazási 
szakaszában értelmezi. A választás tisztaságát sértő magatartások körébe 
leginkább a jelölési eljárásban az ajánlások megszerzése, nyújtása, a választásban 
való részvétel vagy annak akadályozása érdekében a meg nem engedett eszközök 
használata; a választás titkosságát sértő, a választás eredményét meghamisító 
vagy arra alkalmas cselekmények, a választási okiratok keletkezése és 
felhasználása során történő visszaélések vonhatók. 
 
A Ve. 140. §-a alapján a kampányeszköz törvényes sajátossága, hogy alkalmas a 
választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére. A választási 
kampányban a jelölő szervezetek saját, illetve jelöltjeik programjának ismertetésén 
túl a választási ellenfeleik programját, politikai tevékenységét is értékelik, 
minősítik. Valamely jelölő szervezet népszerűsítését ugyanis nemcsak az a 
kampányeszköz szolgálja, amely a saját tevékenységét, programját tünteti fel 
támogatandóként, saját jelszavát, emblémáját népszerűsíti, hanem az is, amely 
ezt a célt azáltal kívánja elérni, úgy kíván a saját támogatására ösztönözni, hogy a 
másik jelölőszervezet tevékenységét, politikáját ítéli meg negatívan. Ez történhet 
úgy is, hogy a másik jelölő szervezet közismert jelszavát, emblémáját helyezi olyan 
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képi környezetbe, amely a közmegítélés szerint alkalmas annak kedvezőtlen 
színben való feltüntetésére. Ez a negatív kampány, a választói akarat 
befolyásolása oly módon, hogy a másik jelölőszervezet, illetve annak jelöltje 
hátrányos megítélését kívánja elérni, annak révén pedig saját jelöltjét előnyhöz, 
választói támogatáshoz juttatni. 
 
Az ítélőtábla a politikai érdekét tekintve ellenérdekű jelölő szervezet képviseletét is 
ellátó kérelmező részéről polgármesteri minőségében sajtóban nyilvánosságra 
hozott mondatának az egyébként szabad használatát önmagában nem tartja a 
kampányidőszakban tanúsított olyan tevékenységnek, amely miatt ne jutna 
érvényre a választás tisztasága. 
 
Az ítélőtábla önmagában a valós nyilatkozat kampányeszközön történő 
felhasználását nem ítéli olyan magatartásnak sem, amely kihathat az érintett, vagy 
az ellenérdekű jelöltek esélyeire, és ezáltal a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja 
sérelmét eredményezhetné.  
A TVB indokaitól eltérően a kérelmező által igazoltan hivatkozottak alapján nem 
köztudomású az, hogy a kérelmező a korábbi és az aktuális kampányidőszakban 
kit támogat, illetve támogatott. A jelentősége az ítélőtábla álláspontja szerint 
annak a köztudomású ténynek van, hogy a város 12 tagú képviselőtestületében az 
Összefogás H.-ért és a Jövőért Egyesületnek a polgármesterrel együtt az időközi 
választásra okot adó képviselő lemondásáig hét tagja volt, azaz többségben 
voltak.  
A mástól idézés a konkrét esetben nem a jelöltnek az idézett általi 
támogatottságára utal. A Fidesz által is támogatott független jelölt, G. Cs. 
kampányában felhasznált mondat - „Mindig lenni kell embereknek, akik 
figyelmeztetik a hatalmon lévőket, hogy másképpen is lehet ezt csinálni.” – éppen 
a jelölt ellenzéki voltát, az ellenzéki szerepvállalását hangsúlyozza. Az ítélőtábla is 
egyetértett a TVB-nek az idézet üzenete kapcsán kifejtett indokaival, hogy a jelölt 
olyan személy kíván lenni, aki ’figyelmezteti a hatalmon lévőket, hogy másképpen 
is lehet ezt csinálni’. A kampánycél elérése érdekében a véleménynyilvánításnak 
megengedett módja az, ha a kritika megjelenítése ily módon történik. A Ve.  
140. §-a értelmében pedig a kampányeszköznek törvényes jellemzője az, hogy 
alkalmas a választói akarat befolyásolására.  
Helyesen utalt arra is a TVB, hogy a kifogásolt kampányeszköz csak a teljes 
tartalma alapján értékelhető.  Az pedig egyértelmű mind a jelölt független volta, 
mint az őt támogató szervezeteket illetően. 
 
A fent kifejtett indokai alapján az ítélőtábla álláspontja az, hogy a kifogásolt 
tartalma folytán a kampányeszköz nem alkalmas a választók megtévesztésére 
vagy elbizonytalanítására. Annak használata nem járt a Ve. 2. § (1) bekezdésének 
a) és c) pontjában jelölt választási eljárási alapelvek sérelmével. 
 
A fent kifejtettekre tekintettel az ítélőtábla jogszabálysértést nem állapított meg, a 
kérelemmel támadott másodfokú határozatot a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének a) 
pontja alapján helybenhagyta. 
 
A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki. 
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Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének s) pontja 
alapján a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes 
eljárásban a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illette meg. Erre tekintettel az Itv.  
59. §-ának (1) bekezdése alapján kizárólag az illeték előzetes megfizetése alól 
mentesült. Az eredménytelen bírósági jogorvoslat kapcsán felmerült, az Itv. 43. §-
ának (7) bekezdése szerinti 10 000 forint eljárási illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM 
rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján a kérelmező köteles megfizetni. 
 
D e b r e c e n, 2015. december 21. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottilia s.k. előadó bíró,  
Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró 
 
        A kiadmány hiteléül: 
 
         - kiadó -  


