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A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Moskovits Károly ügyvéd ügyintézése mellett a Sipos & 
Moskovits Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt … (címe) kérelmezőnek – a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 57/2014. (X.2.) számú határozata 
ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán indult nemperes 
eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő 

 

v é g z é s t : 

  

Az ítélőtábla a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 57/2014. 
(X.6.) számú határozatát a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Választási 
Bizottsága 219/2014. (X.2.) számú határozatára kiterjedő hatállyal megváltoztatja, és 
a kifogást egészében elutasítja.  

 

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s : 

  

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 219/2014. (X.2.) 
határozatában Dr. T. Gy. kifogásának helyt adott, és megállapította, hogy a 
kérelmező, mint a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, az Együtt-
Korszakváltók Pártja, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Függetlenek Egyesülete és 
az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Felemelkedéséért Egyesület 
jelölőszervezetek közös képviselőjelöltje megsértette a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének a), c) és e) 
pontjaiban foglalt alapelveket; a kérelmezőt a további jogszabálysértés elkövetésétől 
eltiltotta, valamint 100 000 forint összegű pénzbírság megfizetésére kötelezte. A 
határozat indokolása szerint a kérelmező a YouTube videó megosztó webhelyre olyan 
tartalmú felvételt töltött fel, amelyben többször és félreérthetetlenül függetlennek 
vallja magát, ezzel azt a látszatot keltve, hogy függetlenként indul. A felvétel 
tartalmát tekintve alkalmas a megtévesztésre, a választói akarat befolyásolására, 
mert a választópolgár nem alkothat valós képet arról, hogy a jelölt mely 
jelölőszervezetek támogatását élvezi; a választói akaratot a félrevezető 
kampányeszköz nyilvánvalóan befolyásolja.  
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 57/2014. (X.6.) 
határozatával a fenti határozat ellen előterjesztett fellebbezésnek részben adott 
helyt, a helyi választási bizottság határozatát részben megváltoztatta akként, hogy a 
bírság összegét 50 000 Ft-ra mérsékelte. Indokolásában úgy foglalt állást, hogy a 
kifogásolt videó felvétel valóban alkalmas arra, hogy a választói akaratot 
befolyásolja, hiszen a választók részéről téves következtetések levonására adhat 
alapot, mert a választópolgár nem alkothat valós képet arról, hogy a jelölt mely 
jelölőszervezetek támogatását élvezi; a felvételt azonban 2014. október 5. napján 
eltávolították a webhelyről, az önkéntes jogkövetésre tekintettel ezért indokolt volt a 
kiszabott bírság mérséklése.  

A kérelmező a 2014. október 8. napján a területi választási bizottságnál előterjesztett 
bírósági felülvizsgálati kérelmében a másodfokú határozat megváltoztatását, a 
kifogás elutasítását kérte. Előadta, hogy az alapelveken kívül a választási bizottságok 
nem jelöltek meg más olyan jogszabályhelyeket, amelyek rendelkezését megsértette 
volna, ezen felül nem jelölték meg azt sem, hogy a felvétel mely részletére 
alapították a jogsértést. A hosszabb interjú egyes mondatait nem kiragadva, hanem 
egészében kell értelmezni, amely alapján annak a választási bizottságok által 
megállapítottakhoz képest az ellenkező értelmezése adható. Önmagában az a 
körülmény, hogy magát függetlennek nevezte, nem jogszabálysértő, hiszen a 
jelölőszervezeteknek nem tagja, ezzel a választókat nem tévesztette meg. Ezzel 
szemben a felvételen kifejezetten elhangzik, hogy függetlenként indulva a pártok is 
elfogadták, több párt képviselője is megkereste. A felvétel a Változást Nyíregyházáért 
szövetség emblémájával indul, amelyen jól látható az összes jelölőszervezet logója, 
továbbá a felvétel 15 perc 46 másodperc és 17 perc 34 másodperc közötti részén, 
valamint 18 perc 44 másodperc és 18 perc 56 másodperc közötti részén is láthatók a 
pártok logói. Mindezek alapján a választási bizottságok által felhívott jogsértés nem 
valósult meg.  

Az ítélőtábla a kérelmet a következők szerint alaposnak találta: 

Az ítélőtábla megállapította, hogy a kérelem érdemi vizsgálatra alkalmas, mivel a 
határozattal marasztalt kérelmező 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 ügyvédi képviselet mellett és 
a 224. § (3) bekezdésnek megfelelő tartalommal.  

A bírósági felülbírálat tárgya az volt, hogy megakadályozta-e a választás 
tisztaságának megóvása, az esélyegyenlőség, a jóhiszemű és rendeltetésszerű 
joggyakorlás alapelvek érvényesülését az, hogy a fenti jelölőszervezetek közös 
jelöltjeként nyilvántartásba vett kérelmező a kifogásolt videó felvételben magát 
függetlennek minősítette. 
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A Ve. a felhívott választási alapelveket nem részletezi, nem határozza meg, hogy  
milyen magatartás esetén sérül a nevesített alapjogok bármelyike, ezért a 
jogalkalmazóra hárul annak megítélése, hogy a kifogásban megjelölt, a választási 
eljárásban kifejtett tevékenység okozott-e alapelvi sérelmet.   

A választás tisztaságát sértő magatartások körébe 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. Az 
alapelveknek a választási bizottságok a választópolgárok megtévesztése körében 
tulajdonítottak jelentőséget, és tartalma szerint az egyébként a kérelmezőnek a 
tételes jogszabályi rendelkezésekkel nem ütköző magatartását joggal való 
visszaélésnek tekintették. Mindezek figyelembe vételével azt kellett megítélni, hogy a 
felvétel összeállítása, a nyilatkozat szövegezése valóban alkalmas volt-e a 
választópolgárok megtévesztésére. 

Az ítélőtábla a Ve. 231. §-ának (4) bekezdése alapján a kérelem érveinek az 
értékelése során megvizsgálta a sérelmezett határozat hozatalát megelőző eljárásban 
a kifogás tárgyává tett felvételt. Ennek alapján megállapította, hogy a kérelmező 
kifejezetten azt hangsúlyozta, hogy pártnak nem tagja, azonban a pártok 
megkeresését elfogadta. A felvétel elején és végén kellő időtartamban jól láthatóak 
voltak a jelölőszervezetek logói és nevei. Mindezek együttes értékelése alapján a 
kampányeszköznek a választók megtévesztésére alkalmas valótlan tényközlést, 
ezáltal alapelvi sérelmet tulajdonítani nem lehetett.  

A fentiek szerint az ítélőtábla a Ve. 231. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a 
bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a sérelmezett másodfokú határozatot 
megváltoztatta, és a kifogást a Ve. 78. §-ának (3) bekezdése alapján elutasította. 

A kérelmező az eredményes bírósági jogorvoslati kérelme folytán a meg nem fizetett, 
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. §-ának (7) bekezdése szerinti 10 
000 forint közigazgatási nemperes eljárási illeték megtérítésére nem kötelezhető, azt 
a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján az állam viseli.  

A végzés ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése 
zárja ki. 

D e b r e c e n, 2014. október 9. 

Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Pribula László s.k. előadó 
bíró, Dr. Bakó Pál s.k. bíró 


