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A Debreceni Ítélőtábla dr. Sinyei Dávid ügyvéd ügyintézése mellett a Sinyei 
Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Magyar Szocialista Párt (1066 Budapest, Jókai 
u. 6.) I. rendű, Demokratikus Koalíció (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.) II. 
rendű, az Együtt – Korszakváltók Pártja (1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.) III. 
rendű kérelmezőknek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási 
Bizottság 65/2014. (IX.29.) számú határozata ellen benyújtott bírósági 
felülvizsgálata iránti kérelme folytán indult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül 
- meghozta a következő 
 
 

v é g z é s t : 
 

 
Az ítélőtábla a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 
65/2014. (IX.29.) számú határozatát a Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási 
Bizottsága 226/2014. (IX.24.) 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 Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 226/2014. (IX.24.) 
határozatában … kifogásának részben helyt adott, és megállapította, hogy a 
Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és a Miskolc Lokálpatrióta 
Egyesület jelölőszervezetek, valamint közös polgármesterjelöltjük, … megsértették 
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § 
(1) bekezdésének a) és e) pontjaiban foglalt alapelveket; őket a további 
jogszabálysértés elkövetésétől eltiltotta. A kifogást egyebekben elutasította. 
Az indokolás szerint a kifogás tárgya a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus 
Koalíció és a Miskolc Lokálpatrióta Egyesület jelölőszervezetek Ve. 2. § (1) 
bekezdésének a), c) és e) pontjaiban foglalt alapelveket sértő kampány-
tevékenysége volt: a megjelölt plakátok, a 2014. szeptember 12-én megjelent M. 
V. időszaki kiadvány, a YouTube weblap politikai reklám kampányeszközök a m.-i 
választópolgárokat megtévesztő, valótlan állítást tartalmaznak. 
A határozatban a Ve. 43. §-ának (2)-(5) bekezdése, az Alaptörvény XXIII. 
cikkének (1) és (4) bekezdése, és a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) felhívásával 
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kifejtettek szerint a passzív választójoggal rendelkező választópolgárok egyenlő 
eséllyel indulhatnak jelöltként a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán. Utalt a 33/2000.(X.20.) és a 145/2010.(VII.14.) AB határozatokra, 
miszerint független az a jelölt, akit nem jelölő szerv állít, nem jelölőszervezet 
képviseletében, hanem önállóan indul. Megállapította, hogy a Magyar Szocialista 
Párt, a Demokratikus Koalíció és a Miskolc Lokálpatrióta Egyesület 
jelölőszervezetek közös polgármesterjelöltjeként nyilvántartásba vett …-t a 
kifogásolt kampányeszközök függetlenként tüntették fel. Ezzel széles körben 
valótlan, a választók megtévesztésére, a választó akarat befolyásolására alkalmas 
tényt közölnek, amely sérti a választás tisztaságának megóvása, a jóhiszemű és 
rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket. 
A kifogásolt magatartás miatt az elsőfokú határozat az esélyegyenlőség a jelöltek 
és a jelölő szervezetek között alapelv sérelmét nem állapította meg, a kifogást 
ebben a részében elutasította.  
 
A kérelmezők a fellebbezésükben Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási 
Bizottsága 226/2014. (IX.24.) számú határozata jogsértést megállapító és 
marasztaló rendelkezésének a megváltoztatását kérték megalapozatlanságra és 
jogszabálysértésre hivatkozással a Ve. 223. § (3) bekezdésének a) és b) pontja 
alapján. Indokaik szerint a kifogásolt plakátok és a kiadvány valótlan tényt nem 
állítanak, a polgármesterjelölt minden plakátján a képmása és a neve között és a 
kiadványban is jól láthatóan, egyértelműen szerepel a jelölőszervezetek logója és 
rövidített elnevezése. Mivel a kifogáshoz csatolt fényképeken a plakátok teljes 
felülete nem látszik, így azok kevésbé feltűnőek. A www.youtube.com honlapon az 
„I. – Dal …-ért 2014” videó 3 perc 48 másodperc után szintén megjeleníti a 
jelölőszervezeteket. Mellettük a független megjelölés szlogen, jelző, közjogi 
relevanciája abban áll, hogy a jelölt politikai pártnak nem tagja. A Ve.  
43. §-ának (5) bekezdése felhívásával kifejtett további indokaik szerint nem helyes 
egyetlen szót kiragadni, a tartalmat összességében kell értékelni. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 65/2014. (IX.29.) 
határozatával a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Indokolásában a 
Ve. 223. §-ának (3), a 224. §-ának (3) bekezdése és a 46. § dc) pontjának a 
felhívásával úgy foglalt állást, hogy a fellebbezés az érdemi vizsgálatra nem volt 
alkalmas, mert nem tartalmazott arra vonatkozó adatot, hogy a nem mérlegelési 
jogkörben hozott elsőfokú határozat milyen jogszabályhely alapján tekinthető 
jogszabálysértőnek.  
 
A kérelmezők a bírósági felülvizsgálati kérelmükben a másodfokú határozat 
megváltoztatását, a fellebbezésük érdemi vizsgálatával a kifogás elutasítását 
kérték. Támadták a fellebbezésük érdemi vizsgálat nélkül történt elutasítását 
annak a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja szerinti alapja hiányában. Megjelölték, 
hogy jogszabálysértés hiányában történt a jogkövetkezmények alkalmazása, azt a 
tényállás leírásával alátámasztották. Álláspontjuk szerint a fellebbezésük helyes 
értelmezése az, hogy a helyi választási bizottság a bizonyítékok 43. §-ának (5) 
bekezdése alapján történt értékelése során helytelen következtetésre jutott. 
Mérlegelési jogkör gyakorlására a bizonyítékok értékelése kapcsán utaltak.   
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A kérelmük további indokai a fellebbezésükben előadottakkal megegyezőek. A 
kérelmükhöz a Ve. 225. §-a alapján csatolták a kifogásolt plakátokról készült 
fényképeket annak alátámasztására, hogy azok mindegyikén, mint ahogyan a 
kiadványban és a honlapon elérhető videóban is, látható a jelölőszervezetek logója 
és rövidített elnevezése. Így kellően tudatosul a választópolgárokban az az 
egyébként köztudomású tény, hogy … a jelölőszervezetek közös polgármester-
jelöltje. A magatartásuk nem volt megtévesztő, valósággal ellentétes közlés nem 
történt, a megjelölt választási alapelveket nem sértették meg. 
 
A kérelem 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 kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ennek során 
megállapította, hogy az elsőfokú határozattal elmarasztalt I. és II. rendű 
kérelmezők, illetve a fellebbezésük elutasítása kapcsán a kérelmezők mindegyike a 
222. § (1) bekezdésében előírt, az ügyben érintett szervezet, 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 nyújtották be a 224. § (5) bekezdésében 
foglaltak szerint ügyvédi képviselet mellett és a 224. § (3) bekezdésnek megfelelő 
tartalommal.  
 
A Ve. 221. §-ának (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata 
ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet fellebbezést nyújthat be. E rendelkezés a Ve. 222. §-ának (1) 
bekezdésétől szélesebb alanyi kört jogosít jogorvoslatra, a központi névjegyzékben 
szereplő szervezetet a fellebbezés joga az ügyben érintettség igazolása nélkül 
megilleti. 
Az ítélőtáblának erre is figyelemmel a kérelem érdemi vizsgálata során először 
abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy elutasítható volt-e a kérelmezők 
fellebbezése érdemi vizsgálat nélkül azzal az indokolással, hogy az nem 
tartalmazta a Ve. 223. §-ának (3) bekezdése szerinti jogalapot, nem felelt meg a 
fellebbezéssel szemben a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában támasztott 
követelménynek, nem jelölte meg azt, hogy az elsőfokú határozat milyen 
jogszabályhely alapján jogszabálysértő.  
  
A jogorvoslati jog gyakorlása kapcsán az azt engedő törvényi rendelkezéseket nem 
lehet megszorítóan, a jogorvoslati jogát gyakorló fél terhére értelmezni. A 
jogszabálysértésre hivatkozás a jogorvoslati eljárásban a felülvizsgálat kereteit 
hivatott kijelölni. A konkrét rendelkezés megjelölését nem feltétlenül kívánja meg, 
amellett, hogy a hivatkozás tartalmát a Ve. nem írja elő. 
A Ve. a kifogás kapcsán a 208. §-ában értelmezi a hivatkozandó jogszabálysértés 
fogalmát: a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási 
eljárás alapelveinek megsértése. 
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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 alapjogok bármelyike. Ezért a jogalkalmazóra hárul annak 
megítélése, hogy a kifogásban megjelölt, a választási eljárásban kifejtett 
tevékenység okozott-e alapelvi sérelmet. Erre hivatkozással előterjesztett 
kifogásban jelölhető csak meg jogszabálysértésre hivatkozás alapjaként valamely 
alapelvi rendelkezés megsértése.  
 
Az ítélőtábla megítélése szerint a választási alapelvek megsértését megállapító és 
ennek okán elmarasztaló rendelkezést tartalmazó elsőfokú határozat elleni 
fellebbezésben a jogszabálysértésre hivatkozás mellett, annak alapjaként a 
helytelen jogalkalmazás, jogértelmezés, a támadott határozat nem megalapozott 
volta elégséges fellebbezési tartalom. Ennek kapcsán megsértettként az 
alapelvsértés törvényi tényállása hiányában konkrét Ve. rendelkezés nem is 
hozható fel Mindazonáltal a fellebbezők megsértett jogszabályként megjelölték a 
Ve. 43. §-ának (5) bekezdését.  
A fellebbezés nem állította a döntéshozatalhoz szükséges tényállás tisztázatlan 
voltát, sem a határozat indokolása és az azon alapuló rendelkező rész tartalmi 
hiányát, amely esetén elvárható lett volna a Ve. 43. §-a mellett a 46. §-ának a 
megjelölése megsértett rendelkezésként. A fellebbező kérelmezők az elsőfokú 
határozat megalapozatlanságára hivatkoztak, amely a jogalap hiányának, a 
határozat ténybeli megalapozatlanságának, a választási alapelvek sérelmét ki nem 
merítő történeti tényállásnak az állítását jelentette. A megállapított tényállásból a 
jogszabálysértésre levont jogkövetkeztést támadták, a fellebbezés a megállapított 
jogsértés hiányának a ténybeli indokait pedig részletesen tartalmazta. 
 
A fent kifejtettek szerint a területi választási bizottságnak a fellebbezést érdemben 
kellett volna elbírálnia. Az ítélőtáblának az elsőfokú határozatot részben, a 
jogsértést megállapító és eltiltó rendelkezését érintően támadó bírósági 
felülvizsgálati kérelemről ennek hiányában is érdemben kellett határoznia, mert a 
Ve. 231. § (5) bekezdésének a) és b) pontjaiban jelölt tartalommal hozhat csak 
határozatot.  
 
Az érdemet illetően az ítélőtáblának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, 
hogy az elsőfokú határozat megalapozott-e, a megjelölt választási eljárási 
alapelvek megsértése a feltárt tényállás alapján, a megjelölt jogalapon 
megállapítható volt-e.  
 
A bírósági felülbírálat tárgya tehát az volt, hogy megakadályozta-e a választás 
tisztaságának megóvása, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvek 
érvényesülését az, hogy a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és a 
Miskolc Lokálpatrióta Egyesület jelölőszervezetek közös polgármesterjelöltjeként 
nyilvántartásba vett …-t a kifogásolt kampányeszközök függetlenként tüntették fel. 
 
Azt, hogy a választási eljárás szabályainak alkalmazása során milyen magatartás 
az, amely mellett 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. 
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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 rendeltetésszerű joggyakorlás - amint arra a Kúria a Kvk.IV.37.359/2014/2. 
számú végzésében a 18/2008.(III.12.) AB határozatra visszautalva rámutatott – a 
joggal való visszaélés polgári jogi tilalmából kiindulva az egész jogrendszerünket 
átható követelmény. A tartalma az, hogy a jogintézményekkel célhoz és 
tartalomhoz kötötten élhetnek annak címzettjei. Csak az a joggyakorlás élvez 
törvényi védelmet és elismerést, amelyben a jogosultság formális előírásain túl 
annak valódi tartalma is felismerhető. 
 
A Ve. tételes rendelkezései annak jelentőséget, hogy a jelölt független, vagy jelölő 
szervezet állította, az 5. §-ban a külképviseleti megfigyelő állítása, a 28-29. §-
aiban a választási bizottságok tagjainak megbízása során, a 121. § (1) 
bekezdésében - a 124. § (1) bekezdése alapján a jelölt nyilvántartásba vételéhez - 
az ajánlóív tartalma, a 4. és az 5. mellékletben a jelölő szervezetek, jelöltek és 
listák nyilvántartásának, valamint a szavazólapnak az adattartalma kapcsán 
tulajdonít. A Ve. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Iroda a 
bejelentett és a nyilvántartásba vett jelölő szervezetekről, jelöltekről és listákról a 
4. melléklet szerinti adattartalommal vezet közhiteles, elektronikus nyilvántartást.  
E törvényi szabályozásból következtetés arra vonható le, hogy a független és a 
jelölő szervezet által állított jelölt megkülönböztetése a jelöltek jelenlétét, 
képviseletét hivatott biztosítani a választási szervek tevékenysége és annak 
ellenőrzése során. Másrészt a jelöltként történő nyilvántartásba vétel feltételeként 
az ajánlások gyűjtése során az ajánlók, illetve a szavazás során a szavazók 
tájékoztatását szolgálja.  
 
Az ítélőtábla a Ve. 231. §-ának (4) bekezdése alapján a kérelem érveinek az 
értékelése során megvizsgálta a kérelmezők és a sérelmezett határozat hozatalát 
megelőző eljárásban a kifogást tevő által csatolt fényképfelvételeket a kifogás 
tárgyává tett plakátokról. Megállapította, hogy a kifogás benyújtója olyan, a 
kérelmezők által alappal sérelmezett részleges felvételeket csatolt, amelyeken nem 
látható, vagy csak alig észrevehető a jelölőszervezetek megjelenítése. Mind a 
kiadvány hátoldalán, mind a kihelyezett választási plakátokon úgy történt … 
megjelenítése, hogy a „…” illetve „…” vezető szlogen részeként, vagy a neve alatt 
illetve fölött ábrázolja a jelölőszervezetek logóját és nevét. Azt az elsőfokú 
választási bizottság is megállapította, hogy az interneten elérhető videó szintén 
megjeleníti a jelölőszervezeteket.  
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Azt a tény, hogy a név mellett a polgármesterjelölt szó előtt a független jelző 
szerepel, az alapelvi sérelem vizsgálata során a kifogásolt kampányeszközökön 
szintén feltüntetett jelölő szervezeti megjelölés nélkül nem értékelhető. A 
választási eljárásban, annak a kampányidőszakában a kampányeszközök 
tartalmaként a független jelöltség az ítélőtábla szerint sem érhető másként, 
minthogy a jelöltet nem jelölő szervezet állította. Azonban annak tükrében, hogy 
ugyanakkor megtörtént a jelölőszervezetek megjelenítése is, a kampányeszköz 
tartalmának a választók megtévesztésére alkalmas valótlan tényközlést, ezáltal 
alapelvi sérelmet tulajdonítani nem lehet. A Ve. 140. §-a értelmében pedig a 
kampányeszköznek törvényes jellemzője az, hogy alkalmas a választói akarat 
befolyásolására. 
 
A fent kifejtett indokolással az ítélőtábla a Ve. 231. § (5) bekezdésének b) pontja 
alapján a bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a sérelmezett másodfokú 
határozatot, az elsőfokú határozat kifogásnak helyt adó rendelkezésére kiterjedő 
hatállyal megváltoztatta, a kifogást a Ve. 78. §-ának (3) bekezdése alapján 
elutasította. 
 
A kérelmezők 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 
kötelezhetőek, 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 5. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. előadó bíró,  
Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró 


