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A Debreceni Ítélőtábla dr. Moskovits Károly ügyvéd ügyintézése mellett a Sipos & 
Moskovits Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt ... (cím) kérelmezőnek – a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 67/2014. (X.12.) 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 
67/2014. (X.12.) számú határozatát a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi 
Választási Bizottságának 221/2014. (X.11.) számú határozatára kiterjedő hatállyal 
megváltoztatja és a kifogást elutasítja. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 
 

I n d o k o l á s : 
 
..., a 11. számú egyéni választókerület FIDESZ-KDNP jelölőszervezet egyéni 
képviselőjelöltje kifogásában azt adta elő, hogy ... jelöltet megtévesztő választási 
plakátjai miatt a helyi választási bizottság 217/2014. (X.2.) számú határozatával 
elmarasztalta és eltiltotta a további jogsértéstől. Ennek oka, hogy a Függetlenek 
Egyesülete logója mellett a többi jelölőszervezet logója alig észrevehetően került 
megjelenítésre, amely ebben a formában alkalmas a választók megtévesztésére és 
a választói akarat téves befolyásolására.  
Állítása szerint ... a törvénysértés jogerős megállapítása és a további jogsértéstől 
eltiltása ellenére a jogsértő plakátokhoz hasonló szórólapokkal szórta tele a 
választókerületet. A kifogást tevő a jogsértés megállapítását, a további jogsértéstől 
való eltiltást, a jogsértő állapot fenntartására, illetve ismétlődő jellegére 
figyelemmel bírság szankció alkalmazását kérte. 
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 221/2014. (X.11.) 
számú határozatával ... kifogásának helyt adott, megállapította, hogy ..., a Magyar 
Szocialista Párt, Demokratikus Koalíció, EGYÜTT – a Korszakváltók Pártja, 
Párbeszéd Magyarországért Párt, Függetlenek Egyesülete, Összefogás Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megye Felemelkedéséért Egyesület jelölőszervezetek egyéni 
képviselőjelöltje megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Ve.) 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt, a választás 
tisztaságának megóvása, a c) pontban foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a 
jelölőszervezetek között és az e) pontban foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű 
joggyakorlás alapelvét. …-t a további jogsértéstől eltiltotta. Figyelemmel arra, 
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hogy a szórólap vonatkozásában a jogsértés elkövetését első alkalommal 
állapította meg, a bírság kiszabását nem tartotta indokoltnak.  
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 67/2014. (X.12.) 
számú határozatában a Nyíregyházi Helyi Választási Bizottság 221/2014. (X.11.) 
számú határozatát helybenhagyta. Indokai szerint a logók ábrázolása nem 
eredményezheti azt, hogy a jelöltet támogató szervezetek közül egynek, a jelen 
esetben a Függetlenek Egyesületének a kiemelésével, a többinek a szórólap bal 
felső sarkában alig észrevehető módon való megjelölésével megtévessze a 
választópolgárokat. Kifejtette azt is, hogy a döntés meghozatalában a Debreceni 
Ítélőtábla fellebbezésben hivatkozott Pk.I.20.670/2014/2. számú végzése nem 
kötötte, a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a 
törvénynek alárendelt szervei. 
 
A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében a másodfokú határozat elsőfokú 
határozatra kiterjedően történő megváltoztatását és a kifogás elutasítását kérte. 
Másodlagos kérelme a pénzbírság mérséklésére irányult. Indokai szerint 
jogszabálysértően történt a választási alapelvek megsértésének a megállapítása. 
Hivatkozott a Debreceni Ítélőtáblának a fellebbezésében is felhívott végzésére. Az, 
hogy a bizottság ismételt jogszabálysértést állapított meg, abszolút módon 
jogszabálysértő, mivel a bíróság végzése rá nézve is kötelező.  
 
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 a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ennek során 
megállapította, hogy az elsőfokú határozattal elmarasztalt kérelmező a 222. § (1) 
bekezdésében előírt, az ügyben érintett természetes személy, 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) bekezdésének 
megfelelő tartalommal.  
 
Az ítélőtáblának a kérelemről a Ve. 231. §-ának (4) bekezdése szerint a 
sérelmezett határozat, valamint az azt megelőző eljárás megvizsgálásával kellett 
döntenie. Az érdemet illetően abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a 
támadott határozat megalapozott-e, a megjelölt választási eljárási alapelvek 
megsértése a feltárt tényállás alapján, a megjelölt jogalapon megállapítható volt-e.  
 
Az ítélőtábla megállapította, hogy a helyi választási bizottság 217/2014. (X.2.) 
számú határozatával értékelt plakát kampányeszköz és a jelen esetben kifogás 
tárgyává tett szórólap jogsértésként értékelt jellemzőjét tekintve azonos: ... 
képviselőjelölt arcképe mellett elhelyezett Függetlenek Egyesülete és a többi 
jelölőszervezet logója között jelentős méretbeli eltérés van. 
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A Debreceni Ítélőtábla a 2014. október 9-én hozott Pk.I.20.670/2014/2. számú 
végzésével 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 megváltoztatta és a plakátot érintő kifogást 
elutasította. 
 
Az ítélőtábla a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság által a 
bírósági határozat kötőereje kapcsán kifejtettek miatt mutat rá a következőkre: 
 
Az Alkotmánybíróság a 2014. március 17-én hozott X/1769/2013. számú 
határozatában is világossá tette [89], hogy fenntartja a 13/2013. (VI. 17.) AB 
határozatban kifejtett azon álláspontját, miszerint „az újabb ügyekben vizsgálandó 
alkotmányjogi kérdések kapcsán felhasználhatja a korábbi határozataiban 
kidolgozott érveket, jogelveket és alkotmányossági összefüggéseket, ha az 
Alaptörvény adott szakaszának az Alkotmánnyal fennálló tartalmi egyezése, az 
Alaptörvény egészét illető kontextuális egyezősége, az Alaptörvény értelmezési 
szabályainak figyelembevétele és a konkrét ügy alapján a megállapítások 
alkalmazhatóságának nincs akadálya, és szükségesnek mutatkozik azoknak a 
meghozandó döntése indokolásába történő beillesztése.” Ezt tette a választási 
eljárással kapcsolatban hozott 1/2013.(I.7.) AB határozatban is. 
Az Alaptörvény 25. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a bíróság dönt a 
közigazgatási határozatok törvényességéről. A választási szervek magatartástól 
eltiltó, fizetésre kötelező, bíróság által felülvizsgálható határozataira is irányadónak 
tekinthető az Alkotmánybíróság által a 121/2009. (XII. 17.) AB határozatában a 
bírósági jogértelmezés elsődlegességéről kifejtettek. A választási határozatok, 
csakúgy mint a közigazgatási határozatok törvényességének ellenőrzése, a 
bíróságok hatásköre, így a választási szervek jogértelmezésének is követnie kell a 
bírói gyakorlatot.  
A választási bizottságok határozatai bírósági felülvizsgálatának a funkciója a 
határozatok törvényességének az ellenőrzése. Ha ennek során a kifogást 
elutasítja, annak indokai, a jogsértés hiánya tekintetében is köti a választási 
szervet. Ugyanazon magatartás miatt ugyanazon kifogást tevő újabb kifogásának 
az elbírálása során attól nem térhet el, a kifogásról annak figyelembevételével kell 
érdemben döntenie. 
 
A kifogás tárgyává tett magatartás időpontjában a kifogást tevő által hivatkozott 
elsőfokú határozat még nem volt jogerős. A Ve. 47. §-ának (1) bekezdése alapján 
a választási bizottság elsőfokú határozata jogerőssé válik, ha ellene nem 
fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt; a (2) bekezdése alapján a választási 
bizottság másodfokú határozata jogerőssé válik, ha ellene nem nyújtottak be 
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem 
benyújtására rendelkezésre álló határidő letelt.  
 
A Debreceni Ítélőtábla 2014. október 9-én hozott Pk.I.20.670/2014/2. számú 
végzésével a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 
56/2014. (X.6.) számú határozatát a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi 
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Választási Bizottsága 217/2014. (X.2.) számú határozata kifogásnak helyt adó 
rendelkezésére kiterjedő hatállyal megváltoztatta és a kifogást elutasította. 
 
A Ve. felhívott rendelkezéseiből következően a korábbi kifogás tárgyában az 
eljárás a kifogást elutasító jogerős bírósági határozattal zárult. 
 
Az alapelvek mint általános normák tömören hivatottak kifejezésre juttatni a 
választási eljárás egészének eszmei alapját, szellemiségét. Az eljárás egészében és 
minden részében feltétlenül érvényesítendő, irányadó garanciális rendelkezések,  
amelyek a jogalkalmazás közvetlen segítségéül szolgálnak.  
A jelentőségük kettős: értelmező és hézagpótló szerepet töltenek be. 
A jogalkalmazás során mindenekelőtt a konkrét normák értelmezésénél jutnak 
szerephez. Az értelmező szerepük kerül előtérbe akkor, amikor egy jogszabályi 
rendelkezés tartalmának a feltárása különféle megközelítésekből is lehetséges, 
illetve ha az adott szabály a jogalkalmazó számára kifejezetten mérlegelést enged. 
Ezekben az esetekben a Ve. konkrét rendelkezéséhez kapcsolható értelmezésnek, 
illetve a mérlegelésnek meg kell felelnie az alapelveknek.  
Az alapelvek hézagpótló szerepe akkor kerül előtérbe, ha egy adott jogviszonyra, 
magatartásra konkrét jogszabályi rendelkezés nincs. Ilyenkor a vitatott kérdést az 
alapelv alapján kell eldönteni. Az alapelvek azonban ezekben az esetekben sem 
szolgálhatnak eszközül arra, hogy a Ve. rendelkezései által nem tiltott magatartást 
a jogalkalmazó jogsértőnek nyilvánítson. Különösen igaz ez a plakátok (választási 
falragaszok, szórólapok) kapcsán, amelynek a Ve. 144. §-ában történt 
szabályozása kizárólag az elhelyezésük kapcsán tartalmaz korlátozást a hely és 
mód tekintetében. 
 
A Ve. sem bontja ki a választási alapelveket, 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. 
 
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. 
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. 
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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 Kúria a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjával 
összefüggésben a Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzésében rögzítette, hogy a 
rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme több a jogsértés megállapíthatóságánál: 
abban felismerhetően meg kell nyilvánulnia annak a szándéknak, amely a formális 
jogkövetés égisze alatt a jogintézményben rejlő tartalom kihasználására irányul. A 
Kúria Kvk.IV.37.488/2014/3. számú végzéséiben kifejtettek szerint a Ve. 2. § (1) 
bekezdés e) pontjában meghatározott választási alapelv sérelme akkor állapítható 
meg, ha a választásban érintett résztvevők a választással kapcsolatos jogaikat - 
ezek között a kampánytevékenység folytatásának jogát - oly módon gyakorolják, 
hogy egyes tények elhallgatásával, vagy elferdítésével megkísérlik a választókat 
megtéveszteni, és ezáltal politikai ellenfeleik választási esélyeit csökkenteni 
(tényállítás).  
 
A véleményszabadság által nem védett hamis tényállítás, a valóságostól eltérő 
tények közlése, kijelentése kihathat az érintett jelölt esélyeire is, és 
eredményezheti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja sérelmét. A bírói gyakorlat ezen 
túl az esélyegyenlőség megsértését tipikusan a kampány során a 
műsorszolgáltatók által, illetve a különböző sajtótermékekben, kiadványokban a 
jelölőszervezetek megjelenítése, az esélyegyenlőséget nem biztosító média-
megjelenés kapcsán tartotta megállapíthatónak. Az esélyegyenlőség azáltal is 
sérülhet, ha egy képviselőjelölt előnyhöz jut törvénysértő eszközök alkalmazásával 
úgy, hogy az arról beszámoló médiahírek folytán széles nyilvánossághoz eljutva a 
választói akarat befolyásolására alkalmas kampánytevékenységet valósít meg 
(Kúria Kvk.II.37.395/2014/2.). Ugyancsak ezen alapelv sérelmével jár a kormány 
és az önkormányzat kampányban történő szerepvállalása (Kúria 
Kvk.I.37.394/2014/2., 3096/2014. (IV. 11.) AB határozat, Kúria 
Kvk.III.37.328/2014/6.). 
 
A fent kifejtettek alapján az ítélőtábla arra a következtetésre jutott, hogy a plakát 
kampányeszközökön (választási falragaszokon, szórólapokon) a jelölőszervezetek 
eltérő méretben való megjelenítése nem gátja sem a választás tisztaságának 
megóvása, sem az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölőszervezetek között, sem a 
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve érvényesülésének. 
 
A fenti indokolással az ítélőtábla a Ve. 231. §-a (5) bekezdésének b) pontja 
alapján a bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a sérelmezett másodfokú 
határozatot az elsőfokú határozatra kiterjedő hatállyal megváltoztatta és a kifogást 
a Ve. 78. §-ának (3) bekezdése alapján elutasította. 
 
A kérelmező 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 forint közigazgatási nemperes eljárási illeték megfizetésére 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 16. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. előadó bíró,  
Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró 


