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A Debreceni Ítélőtábla dr. Kokas Róbert ügyvéd (cím) által képviselt Összefogás 
Párt jelölőszervezet (4400 Nyíregyháza, Mikszáth K. u. 36. fszt. 1., bírósági 
nyilvántartásba vételi szám: 5698) kérelmezőnek – a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Területi Választási Bizottság 54/2004. (IX.25.) 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 
54/2014. (IX.25.) számú határozatát helybenhagyja. 
 
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10 000 
(Tízezer) forint illetéket. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I n d o k o l á s : 
 
A kérelmező jelölőszervezet képviseletében … polgármester-jelölt nyújtott be 
kifogást annak megállapítása érdekében, hogy az … Kft. megsértette a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. §-a (1) 
bekezdésének c) és e) pontjában foglalt választási alapelveket. Kérte a további 
jogsértő tevékenységtől történő eltiltását, vele szemben bírság kiszabását és 
kötelezését 3 napon belül az óriásplakátjai kihelyezésére. Indokolása szerint a 
2014. szeptember 2-án kötött reklámfelületi bérleti szerződést a bérbeadó 
megszegte, amikor a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény  
26. §-ának (1) bekezdésére hivatkozással megtagadta az MNB engedélye nélkül 
bankjegyek közzétételének tekintendő politikai hirdetés közzétételét annak 
jogszabályba ütköző voltára hivatkozással. 
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 211/2014. (IX.19.) 
számú határozatában a kifogást érdemi vizsgálat nélkül a Ve. 215. §-ának b) 
pontja alapján elutasította. Az indokolása szerint a kifogásban felhozott Ve. 
alapelvek megsértését a kifogásban megjelöltek szerint megvalósító cselekmény, 
illetve mulasztás a kifogást tevő és egy gazdasági társaság között létrejött 
polgárjogi szerződésben foglaltak teljesítésével, illetve esetleges megszegésével 
kapcsolatos. A Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály 
megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. Ugyanakkor a kifogásban megjelölt, 
polgári jogi jogviszonyban keletkezett jogvita elbírálása nem a választási bizottság 
hatáskörébe tartozik. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 54/2014. (IX.25.) 
számú határozatában a Nyíregyházi Helyi Választási Bizottság határozatát 
helybenhagyta. Úgy foglalt állást, hogy az adott jogvita elbírálására nem 
rendelkezik hatáskörrel, a fellebbezéssel támadott határozat indokolása jogilag 
helytálló következtetéseket tartalmaz. Kiemelte, hogy a bérleti szerződés szerint a 
szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadóak, a felek a szerződésből eredő mindennemű jogvitájuk 
elbírálására hatáskörtől függően kikötötték a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve 
a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a határozat megváltoztatását, a 
Ve. 2. § (1) bekezdésének c) és e) pontjában foglalt alapelvek megsértésének a 
megállapítását, a jogsértőnek a további jogsértő tevékenység folytatásától történő 
eltiltását és óriásplakátjainak 3 napon belül történő kihelyezésére kötelezését 
kérte. Indokai szerint a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének b) pontja alapján a 
mérlegelési jogkörben hozott határozat nem jogszerű, illetve megalapozatlan. Az 
… Kft. megsértette az általa felhívott választási alapelveket. Bérlőként 
szerződésszerűen teljesített, a társaság azonban nem. A kérelmező szerint a 
bérbeadó tisztában volt vele, hogy politikai témájú plakát kerül általuk legyártásra 
és kihelyezésre és azzal, hogy kampányidőszak van, illetve a politikai nézeteivel is. 
Szándékosan okoz hátrányt, alkalmaz hátrányos megkülönböztetést vele szemben, 
politikai megjelenését eliminálja. Álláspontja szerint az alapelv sérelme akkor 
állapítható meg, ha a megjelenési felületet biztosító társaság a választási eljárás 
időszakában úgy követ el jogsértést, hogy a jelölőszervezetek képviselőitől a 
megsértett jelölt indokolatlanul kevesebb megjelenési lehetőséget kap, mint más 
azonos jogi helyzetben lévő jelölőszervezetek képviselői. A ny.-i polgármester-
jelölt társainak az óriásplakátjai már régóta ki vannak helyezve, emiatt komoly 
hátrányba kerül a választáson. A választópolgárok a jelöltet és az általa képviselt 
programot az óriásplakát kihelyezésével foglalkozó cégek felróható hibájából nem 
tudják megismerni, emiatt a választópolgárok jogai is csökkennek, nem tudnak 
megalapozott és teljes körű döntést hozni a választásokon. 
 
A kifogás nem alapos. 
 
Az ítélőtábla elöljáróban rámutat arra, hogy a támadott határozat nem mérlegelési 
jogkörben hozott határozat, mert nem érdemi döntést tartalmaz. A kifogás 
elutasítása a választási bizottságok kétfokú eljárásában egyaránt érdemi vizsgálat 
nélkül, a Ve. 215. §-ának d) pontja alapján történt annak megállapításával, hogy a 
kifogás elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. Ezért a 
bírósági felülvizsgálati kérelem alapján az ítélőtáblának is elsődlegesen abban a 
kérdésben kellett állást foglalnia, hogy volt-e helye a kifogás érdemi vizsgálat 
nélküli elutasításának. Ennek jogszabálysértő volta esetén dönthetett csak 
érdemben az ítélőtábla a kérelem alapján a kifogásról. 
 
A Ve. nem tartalmaz olyan szabályozást, amely arra utalna, hogy a választási 
eljárásban részt nem vevő gazdálkodó szervezeteknek a választásokkal érintett 
időszakokban az alaptevékenységüket a korábbitól eltérően kellene gyakorolniuk.  
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A Ve. a korábban hatályos választási eljárási törvénnyel szemben a kampány-
tevékenység körébe von minden olyan tevékenységet, amely alkalmas a választói 
akarat befolyásolására, függetlenül a tevékenységet folytató személytől. Ezért 
önmagában nem kizárt, hogy a gazdálkodó szervezetek tevékenysége választási 
időszakban a Ve. szerinti jogviszonyokat is érintse, azonban minden ilyen esetben 
az adott tényállás sajátosságaihoz kötődően vizsgálni kell a választási jogviszonyok 
tényleges érintettségét.  
 
Az ítélőtábla a Ve. 231. §-ának (4) bekezdése alapján megvizsgálta a sérelmezett 
határozatot megelőző eljárást, az annak során a kérelmező által csatolt iratokat. 
Megállapította, hogy a kérelmező mint bérlő B.-n 2014. szeptember 2-án a 
bérbeadó … Kft-vel úgy kötött reklámfelületi bérleti szerződést, hogy abban még 
csak utalás sem történt arra, hogy a 2014. október 1. és 15. között meghatározott 
hirdetési időszakban a kilenc óriásplakát elhelyezésére alkalmas reklámfelület 
biztosítása a Ve. 139. §-a, 140. § a) pontja, illetve 144. §-ának (1)-(7) 
bekezdésében szabályozott, a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választási kampányidőszakában kampánytevékenységként plakát 
mint kampányeszköz felhasználását célozza. A szerződésben nem érintett 
kérdésekre a felek irányadónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (új Ptk.) rendelkezéseit tekintették és szerződést érintő jogvitájuk 
rendezésére rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötötték ki. A kérelmező 
jogosultsága a bérbeadó szolgáltatásának a követelésére az új Ptk. 6:58. §-a 
szerint a szerződésen alapul, a teljesítés megtagadásának polgárjogi 
jogkövetkezményeit pedig a 6:183. §-a szabályozza. Az új Ptk. 1:6. §-a 
értelmében az e törvényben biztosított jogok érvényesítése – ha törvény eltérően 
nem rendelkezik – bírói útra tartozik.  
 
A bérbeadó kérelmező által kifogásolt magatartása, a szerződés teljesítésének a 
megtagadása nem kampánytevékenység során történt. A választási eljárás közjogi 
jogviszony, az abban résztvevők jogait és kötelezettségeit határozzák meg a Ve. 
szabályai. A bérbeadó a tevékenységét üzletszerűen, rendszeresen, nyereség 
elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett, polgári jogi, egyedi 
szerződéses keretek között végzi, s így megítélését csak az erre vonatkozó 
jogszabályi keretek között lehetett elvégezni. A szerződés teljesítése a választási 
eljárás alapelveinek sérelmére hivatkozással választási kifogás útján illetve bírósági 
felülvizsgálati kérelem alapján közigazgatási nemperes eljárásban nem 
kényszeríthető ki.  
 
A választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. VIII., a választási kampányról 
szóló fejezete, a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak. Ez a szabályozás 
összhangban áll azzal, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága kiterjed a választási 
kampány során a jelöltek és a jelölő szervezetek által folytatott kampány-
tevékenységre, melynek egyik eszköze a plakátok készítése, elhelyezése 
[Alkotmánybíróság 1/2013. (I.7.) AB határozat]. A választási szervek érdemben 
csak az e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják. 
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A kérelmező nincs elzárva attól, hogy a Ve. 144. §-ának (1)-(3) bekezdésében 
foglalt általános szabályok alapján engedély és bejelentés nélkül választási 
plakátot készítsen és azt a kampányidőszakban a (4)-(7) bekezdésben foglalt 
korlátozások betartásával elhelyezze. 
 
A fent kifejtett indokai alapján az ítélőtábla a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének b) 
pontja alapján a megtámadott határozatot helybenhagyta. 
 
A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki. 
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 62. § (1) bekezdésének s) 
pontja alapján a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló 
nemperes eljárásban a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illette meg. Az Itv. 43. §-
ának (7) bekezdése alapján az eljárás illetéke 10 000 forint, amelynek viselésére 
az Itv. 59. §-ának (1) bekezdése és a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. §-ának (2) 
bekezdése alapján a kérelmező köteles. 
 
D e b r e c e n, 2014. szeptember 30. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. előadó bíró,  
Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró 


