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A Debreceni Ítélőtábla a Sipos & Moskovits Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Dr. Moskovits 
Károly ügyvéd, címe) által képviselt …. (címe) kérelmezőnek – a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 56/2014.(X.6.) számú határozata ellen 
benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelem 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 
56/2014.(X.6.) számú határozatát a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Választási 
Bizottsága 217/2014.(X.2.) számú határozata kifogásnak helyt adó rendelkezésére 
kiterjedő hatállyal megváltoztatja, és a kifogást 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 217/2014.(X.2.) számú 
határozatával helyt adott F. S. – a FIDESZ-KDNP jelölőszervezet egyéni 
képviselőjelöltje – kifogásának. Határozatában megállapította, hogy P. I. a Magyar 
Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, az Együtt- a Korszakváltók Pártja, a 
Párbeszéd Magyarországért Párt, a Függetlenek Egyesülete és az Összefogás 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Felemelkedéséért Egyesület jelölőszervezetek egyéni 
képviselőjelöltje megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 2. §-ának (1) bekezdésében felsorolt alapelvek közül az a) 
pontban foglalt, a választás tisztaságának megóvása és az e) pontban foglalt 
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. Ezért őt eltiltotta a további 
jogsértéstől. Határozatának indokolása szerint azzal, hogy a választókörzet számos 
pontján olyan választási plakátok jelentek meg, amelyen a jelölt fotója mellett 
kiemelve a Függetlenek Egyesület logója szerepel, míg a plakát bal felső sarkában 
szinte alig észrevehető módon került megjelölésre, hogy P. I. valójában nem a 
Függetlenek Egyesületének önálló jelöltje, hanem az MSZP, a DK, az Együtt, a PM, a 
Függetlenek Egyesülete és az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Felemelkedéséért Egyesület jelölőszervezetek közös jelöltje. A logók ábrázolása nem 
eredményezheti azt, hogy a jelöltet támogató szervezetek közül egynek a 
kiemelésével megtévessze a választó polgárokat. A plakáton a Függetlenek 
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Egyesülete logója különösen nagy hangsúllyal szerepel, míg a többi jelölőszervezet 
logója alig észrevehető, így alkalmas a megtévesztésre, a választói akarat 
befolyásolására.  

 

A határozat ellen N. L. fellebbezést terjesztett elő, melyben a Helyi Választási 
Bizottság határozatának a megváltoztatását és a kifogás elutasítását kérte. 
Hivatkozott a 2010. évi CLXXXV. törvényre, kiemelve, hogy a jogszabály által előírt 
kötelező tartalmi elemekkel a plakát rendelkezett. P. I. a Függetlenek Egyesületének 
tagja, ezért emelte ki ezt a logót.  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 56/2014.(X.6.) számú 
határozatával a Helyi Választási Bizottság határozatát helybenhagyta. Határozatának 
indokolásában megállapította, hogy a Ve. ugyan nem határozza meg a plakátokon 
szerepeltetett logók méreteit, de az alapelvek a jogalkotó részéről azért kerültek 
meghatározásra, hogy azokban az esetekben, ahol kifejezett jogszabályi rendelkezés 
az adott esetre nincs, a joghézagokat tartalommal töltse fel. Jelen esetben a plakát 
készíttetőjének a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás keretei között kell 
eljárnia. A logók ábrázolása nem eredményezheti azt, hogy a jelöltet támogató 
szervezetek közül egynek a kiemelésével megtévessze a választó polgárokat. A 
plakátokon a Függetlenek Egyesülete logója különösen nagy hangsúllyal szerepel, 
míg mellette a többi jelölőszervezet logója alig észrevehető, így alkalmas a 
megtévesztésre, a választói akarat befolyásolására.  

 

A határozat ellen P.I. jogi képviselő útján bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett 
elő, melyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 
56/2014.(X.6.) számú határozatát a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Választási 
Bizottságának 217/2014.(X.2.) számú határozatára kiterjedően is megváltoztatni és a 
kifogást elutasítani kérte. Megismételte a fellebbezésben foglaltakat, kiemelve azt, 
hogy az alapelvek nem joghézag kitöltésre valók, hanem az adott törvény 
előírásainak mindegyikére vonatkoznak, azaz a törvény rendelkezéseit azok 
szellemében kell alkalmazni. A különböző politikai szervezetekből létrejött szövetség 
esetén a jelöltek valamely szervezet tagjai és semmi nem tiltja, hogy az ahhoz való 
tartozásukat hangsúlyozzák. P. I. a Függetlenek Egyesületének tagja, e logó 
kiemelésre is került, egyebekben a jelölőszervezetek logója szerepel a plakáton.  

 

Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet alaposnak találta.  

 

Megállapította, hogy az érdemi vizsgálatra alkalmas, mert a kérelmező a Ve. 224. §-
ának (2) bekezdésében meghatározott határidőben, a Ve. 231. §-a (1) bekezdésének 
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c) pontja szerinti, a 224. §-ának (1) bekezdésében írt, a megtámadott határozatot 
hozó választási bizottsághoz nyújtotta be, a 224. § (5) bekezdésében foglaltak szerint 
ügyvédi képviselet mellett és a 224. § (3) bekezdésének megfelelő tartalommal.  

 

Az ítélőtáblának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a megjelölt választási 
eljárási alapelvek megsértése a logók elhelyezésével a plakáton megállapítható-e.  

 

A választási bizottság és a fellebbező, illetve bírósági felülvizsgálatot előterjesztő 
között vita volt abban a tekintetben, hogy az alapelv hézagpótló szerepet tölt-e be.  

A jogelmélet szerint az alapelveknek kettős jelentőségük van: értelmező és 
hézagpótló szerepet töltenek be.  

Az értelmező szerep akkor alkalmazandó, ha egy jogszabályi rendelkezés 
meghatározása különféle megközelítésekből is lehetséges, ilyenkor az alapelveknek 
megfelelő értelmezést kell figyelembe venni. 

A hézagpótló szerep akkor kerül előtérbe, ha egy adott jogviszonyra konkrét 
jogszabályi rendelkezés nem alkalmazható, és ilyenkor a vitatott kérdést az alapelv 
alapján kell eldönteni.  

A választás tisztaságát sértő magatartás körébe többnyire 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 tartoznak.  

A rendeltetésszerű joggyakorlás – a 18/2008.(III.12.) AB határozat értelmében – a 
joggal való visszaélés polgári jogi tilalmából kiindulva az egész jogrendszert tekintve 
is követelmény. Tartalma szerint a jogintézményekkel célhoz és tartalomhoz kötötten 
élhetnek annak címzettjei.  

A perbeli esetben a jelölt fotóját tartalmazó plakáton, a bal felső sarokban a 
jelölőszervezetek rövidítése és logója feltüntetésre került, a jelölt mellett a 
Függetlenek Egyesülete logója ismételten feltüntetésre került lényegesen nagyobb 
méretben. P. I. jelölt a Függetlenek Egyesületének tagja, a plakáton a 
jelölőszervezetek megjelenítése megtörtént, így a plakát, mint kampányeszköz a 
választók megtévesztésére alkalmas valótlan tényközlést, ezáltal alapelvi sérelmet 
nem valósított meg.  

A fentiek szerint az ítélőtábla a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének b) pontja alapján a 
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 -
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10 000 Ft 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. bíró, Dr. 
Bakó Pál s.k. bíró 

 

                                                                            A kiadmány hiteléül: 

                                                                                            tisztviselő 


