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A Debreceni Ítélőtábla dr. Szántó Gellért ügyvéd (cím) által képviselt ’kérelmező 
neve’ (cím) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 60/2014. 
(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 Heves Megyei Területi Választási Bizottság 60/2014. (X.12.) számú 
határozatát helybenhagyja. 
 
A kérelmező köteles megfizetni az államnak külön felhívásra 10 000 (Tízezer) 
forint eljárási illetéket. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 
 

I n d o k o l á s 
 

... gy.-i lakos kifogásában a FIDESZ-KDNP jelölőszervezet gyöngyössolymosi 
polgármester- és képviselőjelöltjeinek 2014. október 7-én Gyöngyössolymoson 
terjesztett, választási gyűlésre hívó szórólapja miatt a jogsértés tényének 
megállapítását és a jelöltek további jogsértéstől történő eltiltását kérte. 
 
A kifogás tárgyává tett szórólap releváns tartalma a következő:  
„Kedves Solymosiak! Tisztelettel meghívjuk a FIDESZ-KDNP gyöngyössolymosi 
polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozására. Időpont: 2014. október 11. 
(szombat) 17.00, Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház. FIDESZ támogatókat, 
szimpatizánsokat várunk a rendezvényre, akik a kormány programját, reformjait és 
a helyi törekvéseinket támogatják. Cél az együttgondolkodás, az összefogás 
erősítése. A belépés feltétele: FIDESZ-KDNP önkormányzati választási ajánlóív 
aláírása és a FIDESZ-KDNP jelöltjeire történő szavazás. Megtisztelő jelenlétére 
számítva, üdvözlettel: FIDESZ-KDNP gyöngyössolymosi polgármester- és 
képviselőjelöltek.”  A szórólapon szerepel a FIDESZ és a KDNP pártok logója is.  
 
A Gyöngyössolymosi Helyi Választási Bizottság 3/2014. számú határozatával a 
kifogást elutasította. Indokolása szerint a kifogást benyújtó személy az ügyben 
nem érintett, továbbá a névjegyzékben nem szerepel. 
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A kifogást tevő a fellebbezésében az elsőfokú határozat megváltoztatását, a 
kifogása érdemi elbírálását, a jogszabálysértés tényének megállapítását és a 
FIDESZ-KDNP jelölőszervezet gyöngyössolymosi polgármester- és képviselő-
jelöltjeinek a további jogsértéstől történő eltiltását kérte. 
 
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság 60/2014. (X.12.) számú 
határozatában a Gyöngyössolymosi Helyi Választási Bizottság 3/2014. számú 
határozatát megváltoztatta, a kifogásnak részben, a választási gyűlés 
nyilvánosságára vonatkozó jogszabálysértés tekintetében helyt adott.  
A határozat indokolásában megállapította, hogy tévedett a helyi választási 
bizottság, amikor a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.)  208. §-ára és a 215. § a) pontjára hivatkozással a kifogást 
elutasította. A beadványozó a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, az 
ügyben való érintettsége pedig nem további – konjunktív – feltétele a kifogás 
benyújtásának, hanem egyik önálló, a kifogás benyújtására lehetőséget adó ok. 
Ezért a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának nincs helye, a kifogás 
tárgyában érdemi vizsgálat mellett szükséges döntést hozni.  
A kifogást alaptalannak találta a jövőbeli, 2014. október 11-i esemény, azaz a 
kifogás benyújtásakor meg nem tartott rendezvény kapcsán. A kifogás 
benyújtásakor még az sem nyerhetett bizonyítást, hogy a jelöltek támogatása 
során megadott személyes adatok a törvény által megengedettektől eltérő célra és 
módon kerülnek felhasználásra, attól függetlenül, hogy azok későbbi tényleges 
bekövetkezése valóban jogsértő lehet. A későbbi időpontban való esetleges 
bekövetkezés folytán a bizonyítottság hiányát állapította meg az ajánlóívi adatok 
esetleges jogszabálysértő felhasználása, egy rendezvényen való részvételnek 
jelölőszervezet jelöltjére történő szavazáshoz való kötése, vagy abból egyes 
választópolgárok kizárása tekintetében is.  
A kifogásnak abban a keretben adott helyt, hogy a választási gyűlésen való 
részvétel feltételhez volt kötve, abból következően onnan egyes választópolgárok 
ki lettek zárva. Idézte a meghívó szövegét, amely miatt azt a Ve. 145. §-ának az 
(1) bekezdésébe ütközőnek minősítette. 
A fellebbezés elbírálásának időpontjára és az azt megelőzően megtartott 
rendezvényre tekintettel a további jogsértéstől való eltiltást nem tartotta 
alkalmazhatónak.  
 
A kérelmező a kifogásban és határozatokban nevesített FIDESZ-KDNP jelölő 
szervezet egyéni képviselőjelöltje. A kérelme a határozat megváltoztatásával a 
kifogás elutasítására, jogszabálysértés megállapításának a mellőzésére irányult. 
Indokai szerint a 2014. október 11-i esemény nem választási gyűlés volt, hanem 
egy magánrendezvény. Ezen a magánrendezvényen a rend fenntartása és a 
meghívottak biztonságos, rendzavarás nélküli tartózkodása érdekében volt szükség 
a belépés feltételeinek minimális megállapítására. Mivel nem választási gyűlés, 
hanem magánrendezvény volt, ezért a Ve. 145. §-a jelen ügyben álláspontja 
szerint nem alkalmazható. Megjelölte az ügyben való közvetlen érintettségét is. 
 
A kérelem nem alapos. 
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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 a 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 kérelem elbírálása során - a Ve. 231. §-ának (4) bekezdése 
szerint a sérelmezett határozat, valamint az azt megelőző eljárás megvizsgálásával 
- abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a támadott másodfokú 
határozatban a jogszabálysértés a választási gyűlés nyilvánossága kapcsán 
megállapítható volt-e.  
 
A Ve. a választási kampányra vonatkozó szabályai között a 140. §-ának d) 
pontjában úgy rendelkezik, hogy kampányeszköznek minősül minden olyan 
eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására, vagy annak 
megkísérlésére, így különösen a választási gyűlés. A Ve. 145. §-ának (1) 
bekezdése alapján választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. A szavazás 
napján választási gyűlés nem tartható. A választási gyűlések nyilvánosak. A rend 
fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik.  
 
Az ítélőtábla a kifogásolt rendezvény meghívójának a tartalma és a Ve. felhívott 
rendelkezéseinek az összevetésével a kérelem érvei alapján jogszabálysértés 
megállapítására, a területi választási bizottság határozatának a megváltoztatásával 
a kifogás elutasítására lehetőséget nem látott.  
A kampányidőszakban egy jelölőszervezet nyilvántartásba vett jelöltjei által 
közösségi célú épületben meghirdetett rendezvény kampánytevékenység. A 
jelöltek által meghirdetett, a választási kampányidőszakban a jelöltek 
bemutatkozását célzó rendezvény a Ve. 141. §-ában szabályozott kampányeszköz, 
a 145. §-ában szabályozott választási gyűlés. Azzal szemben kógens törvényi 
követelmény a nyilvánosság. Ez alatt csak a rendezvény teljes körű nyilvánossága, 
azon bárki számára a részvétel lehetőségének a biztosítása érthető. A rend 
fenntartásáról a gyűlés szervezője a gyűlésen köteles gondoskodni.  
A választási gyűlésen történő részvétel bármilyen korlátozása, feltételhez, a jelen 
esetben az ajánlással kinyilvánított elkötelezettséghez, politikai szimpátiához 
kötése törvénysértő. 
 
A kifejtett indokai alapján az ítélőtábla a Ve. 231. § (5) bekezdésének a) pontja 
alapján a megtámadott, a kérelemben megjelölt okból nem jogszabálysértő 
határozatot helybenhagyta.  
 
A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki.  
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Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 62. §-a (1) bekezdésének s) 
pontja alapján a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló 
nemperes eljárásban a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illette meg. Erre tekintettel 
az Itv. 59. §-ának (1) bekezdése alapján kizárólag az illeték előzetes megfizetése 
alól mentesült. Az eredménytelen bírósági jogorvoslat kapcsán felmerült, az Itv. 
43. §-ának (7) bekezdése szerinti 10 000 forint eljárási illetéket a 6/1986. (VI.26.) 
IM rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján a kérelmező köteles megfizetni. 
 
D e b r e c e n, 2014. október 17. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. előadó bíró,  
Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró 


