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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Illés-Csikai Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Illés-
Csikai Boglárka ügyvéd) által képviselt … (cím) kérelmezőnek – a Hajdú-Bihar 
Megyei Területi Választási Bizottság 2014. szeptember 16-án meghozott 50/2014. 
(IX.16.) számú határozata bírósági felülvizsgálata iránt benyújtott kérelme 
tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta a következő 

 
 

v é g z é s t : 
 

 
Az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát helybenhagyja. 
 
Kötelezi a kérelmezőt, hogy külön felhívásra térítsen meg az államnak 10 000 
(Tízezer) forint eljárási illetéket. 
 
E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 
 

I n d o k o l á s 
 

A kérelmező 2014. szeptember 10-én kifogást nyújtott be a Tetétleni Helyi 
Választási Bizottsághoz … polgármester-jelölt népszerűsítése érdekében terjesztett 
szórólappal kapcsolatban. Kifogásolta, hogy azon nem szerepel az impresszum. 
 
A helyi választási bizottság 34/2014. (IX.11.) számú határozatával a kifogásnak 
helyt adott, megállapította, hogy az impresszum feltüntetésének elmulasztásával 
sérült a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 2. § (1) 
bekezdésének e) pontja, mert terjesztője nem volt tekintettel a média-
szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
(Mttv.) szabályaira.  
 
A határozattal szemben … fellebbezést nyújtott be a Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz, amely a helyi választási bizottság határozatát 
megváltoztatva a kifogást elutasította. Rámutatott, hogy a választási eljárásról 
szóló törvény zárt szabályrendszert alkot, az egyéb jogszabályi rendelkezések csak 
akkor alkalmazhatók, ha maga a törvény teszi azt kötelezővé. Hivatkozott a Kúria 
Kvk.II.37.307/2014/3. számú határozatában kifejtettekre. Megállapította, hogy 
azokban az esetekben, amikor az Mttv. rendelkezései alkalmazandók, a Ve. külön 
utal rá [146. § a) pont, 147. § (5) bekezdés, 148. § (1) bekezdés]. A plakátnak 
minősülő szórólap szabályait a Ve. 144. §-a tartalmazza, amely nem utal az Mttv. 
rendelkezéseire. 
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A határozat bírósági felülvizsgálatát a kifogást bejelentő … kezdeményezte. Idézte 
az Mttv. 46. § (9) bekezdését, amely szerint a sajtótermékeken és az egyéb 
kiadványon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb 
adatokat. A 203. § 22. pontja szerint a választási plakát, amely körbe beletartozik 
a szórólap is, kiadványnak minősül, ezért az impresszum feltüntetésének 
elmulasztásával a szórólap készítője és terjesztője megsértette a Ve. 2. § (1) 
bekezdésének e) pontjában foglalt alapelvet. 
 
A felülvizsgálati kérelem alaptalan. 
 
Ahogy arra a területi választási bizottság határozata rámutatott, a választási 
eljárásról alkotott szabályok zárt rendszert alkotnak, a választási szervek eljárásuk 
során csak a Ve. rendelkezéseinek való megfelelést vizsgálhatják (Kúria 
Kvk.III.37.399/2014/3.). Maga az Mttv. is utal nem egy helyen (például 32. § (3) 
bekezdés) arra, hogy a választási eljárásról szóló törvény szabályai, mint speciális 
szabályok elsőbbséget élveznek az Mttv. szabályaihoz képest. 
 
A Ve. kifejezetten felsorolja azokat az eseteket, amelyekben az Mttv. általános 
szabályai alkalmazandók. Mivel a plakát elhelyezésének, készítésének szabályait 
taglaló 144. § nem utal semmilyen más jogszabályra, így csak az ott írtak 
alkalmazandók, azaz kampányidőszakban a jelölőszervezetek és a jelöltek 
engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot, és azt – meghatározott 
kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhetik.  
 
A kifejezetten alkalmazni nem rendelt egyéb jogszabályok megsértése csak akkor 
eredményez választási eljárási szabálytalanságot, ha a szabályszegés sui generis 
megsérti a 2013. évi XXXVI. törvényben foglaltakat (208. §). A kifogásolt szórólap 
kiadójáról, annak székhelyéről, a kiadásért felelős személy nevéről beszélni annak 
külleme és tartalma alapján értelmetlenség, minthogy azt szemlátomást maga a 
jelölt készítette és állította elő, egyúttal mint „a szerkesztésért felelős személy” 
pedig maga írta alá. Így a választási elvek sérülése akkor sem volna 
megállapítható, ha az impresszum feltüntetésének kötelezettsége analógia útján a 
törvényekből levezethető volna. 
 
Ezért az ítélőtábla a területi választási bizottság határozatát a Ve. 231. § (5) 
bekezdése alkalmazásával helybenhagyta. 
 
Az illetékkel kapcsolatos rendelkezés az 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) 
bekezdésén alapul. 
 
D e b r e c e n, 2014. szeptember 22. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró, Dr. Kocsis 
Ottília s.k. bíró 


