ÖSSZEFOGLALÓ A KÚRIA VÁLASZTÁSI ÜGYKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEIBŐL
A 2012-ben lépett hatályba az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII.
törvény (a továbbiakban Vjt.), míg 2013.-ban a választásokkal kapcsolatos – így az
országgyűlési választásokra is vonatkozó – eljárásjogi kódex, a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) főpróbája a 2014. évben megtartott
országgyűlési választás volt. A 2014. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos ítélkezési
gyakorlat megvilágít számos gyakorlati kérdést, amelyek ismerete a választási joganyaggal
időszakosan foglalkozó, gyakorló jogászok munkáját megkönnyítheti a sorra kerülő
országgyűlési választások során.
Alábbi anyagot úgy állítottuk össze, hogy a Kúria választási ügyekben hozott döntéseire
alapozottan segítséget jelentsen a választási- és az ahhoz kapcsolódó jogorvoslati eljárásban
részt vevő gyakorló jogászok számára. Természetesen az összeállítás feltételezi, hogy az
olvasó ismeri a hatályos választási jogszabályokat, de fontos, hogy az időszakosan, a
választási eljárás gyakorlatában tevékenykedők biztonsággal tájékozódhassanak, a
joggyakorlatban is. Ezt a joggyakorlatot a jogszabályokat alkalmazó, tartalommal kitöltő és
ennek megfelelően bizonyos értelemben azokat alakító Kúria határozza meg.
A választásoknál, különösen a választási kampányidőszakban nagyon fontos, hogy tisztában
legyünk a jogokkal és kötelezettségekkel, tekintettel a nagyon rövid határidők anyagi jogi és
jogvesztő jellegére.
A választási eljárásokkal kapcsolatos jogszabályi feltételeknek akkor tudunk megfelelni
maradéktalanul, ha ismerjük a választási eljárásokkal kapcsolatos joggyakorlatot és tudjuk
azt, hogy az egyes eljárási cselekmények bekövetkeztekor az általunk szerkesztett iratot,
beadványt milyen tartalommal töltsük meg, esetlegesen milyen bizonyítékokat vagy egyéb
iratokat csatoljunk hozzá. Abban az esetben, ha ebben a körben biztonságosan mozgunk,
akkor a választási eljárás által szabott rövid határidők betarthatóak és a beadványaink alakiés tartalmi hiányok miatt érdemi vizsgálat nélkül nem kerülnek elutasításra.
A választási jog anyagát sokféle témakör szerint lehetne felosztani, fő- és altémakörökre.
Jelen összefoglaló a választási eljárás gyakorlati kérdéseit a Kúria joggyakorlatában
megjelenő választási eljárással kapcsolatos, 2014. év folyamán hozott döntéseken keresztül
igyekszik áttekinteni.
1. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKKAL KAPCSOLATOS HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK
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választása

2. A VÁLASZTÁSSAL FOGLALKOZÓ SZERVEZETEK, ELJÁRÁSOK AZ ORSZÁGGYŰLÉSI
VÁLASZTÁSOK SORÁN

Eljáró választási bizottságok


Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB) – kifogással lehet hozzá fordulni,



Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) – kifogással
lehet hozzá fordulni,



Területi Választási Bizottság (TVB) – dönt az OEVB ajánlóívekkel és az egyéni
választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntése elleni
fellebbezésekről,



Nemzeti Választási Bizottság (NVB)
- kifogással lehet hozzá fordulni
- fellebbezéssel lehet hozzá fordulni az OEVB döntése ellen

Eljáró bíróság alapesetben
 Kúria
Speciális jogorvoslati eljárások:
 Névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslatok
 Jelöltek, listák sorrendjének sorsolása elleni jogorvoslat
 A szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni jogorvoslat
 A választás eredménye elleni jogorvoslat
 Jogorvoslat a választási szerv hallgatása miatt
 A média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás
alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,
jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet nyújthat be.1
Fellebbezést a választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. Nincs helye fellebbezésnek a
jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat,
valamint a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen.2
Bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a
Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet
sor, ha a választási eljárásban a fellebbezési jogot kimerítették vagy a fellebbezés e törvény
rendelkezései szerint kizárt. Nincs helye bírósági felülvizsgálatnak a jegyzőkönyvbe foglalt
döntés ellen.3

Ve. 208. §.
Ve. 221. §.
3 VE. 222. §.
1
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2.1. A bírósági felülvizsgálat benyújtása4
A kifogást és a fellebbezést be lehet nyújtani:
személyesen,
levélben,
telefaxon vagy
elektronikus levélben.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet be lehet nyújtani:
személyesen,
levélben,
olyan elektronikus dokumentumként, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy
a Ve. 224. § (5) bekezdésben meghatározott esetben („A jogi szakvizsgával rendelkező
személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében
ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.”) a kérelem benyújtója minősített elektronikus
aláírásával látott el.
A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtása a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet a 224. § (1) bekezdése alapján a
Nemzeti Választási Bizottságnálkellelőterjeszteni.
Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus
aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu emailcímre terjeszthető elő.
A választási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti ügyekben a polgári
perrendtartásban, illetve a közigazgatási perrendtartásban meghatározott elektronikus
eljárásra nincs mód. Erre nézve a Kúria a 3/2017. (XI.28.) KMK véleményben
határozott.
A választások során benyújtható jogorvoslatokat a mellékelt táblázat szemlélteti. Bár a
kifogás nem tartozik a Kúra szemszögéből nézve a jogorvoslatok rendszerébe, a választási
eljárás során
teljes körére tekintettel a táblázat és az alábbiak a kifogást jogintézményét is tartalmazzák.
2.2. Hiánypótlás a bírósági felülvizsgálati eljárás során
A Kúria a Kvk.III.38.069/2014/2. számú határozatában kimondja, hogy a Ve. előírásaiból
következően a bírósági felülvizsgálati eljárás nem hiánypótlási eljárás, ezért a megelőző
eljárások hiányait a Kúria előtt, hiánypótlással a felülvizsgálati eljárás keretében pótolni már
nem lehet.
2.3. A választási bizottságok vizsgálati jogkörének korlátjai5
A Kúria több határozatában megállapította, hogy a választási bizottságok nem vizsgálhatják,
hogy melyik párt törvényes és legitim, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
Jogesetek a bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtásával
Kvk.V.37.286/2014/3.
5 Vonatkozó jogestek: Kvk.II.37.479/2014/2., Kvk.II.37.480/2014/2.
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kapcsolatban:

Kvk.V.37.285/2014/3.,

a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 4.§ (1)
bekezdés megsértésének vizsgálata nem tartozik a választási bizottságok hatáskörébe.
2.4. Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetkörei6
Ve.15. § „A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,
b) elkésett,
c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy
d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.”
Az elkésett kifogást a Ve.215.§ b.) pontja alapján minden érdemi vizsgálat nélkül el kell
utasítani. A határidő számítás alkalmazásának szempontjait, a jogszabálysértés releváns
jellegének (egyszeri-folyamatos) vizsgálatához szükséges adatokat, figyelemmel a Ve. 10. §
(1) bekezdésére, a kifogás előterjesztőjének kell megjelölni. A bíróság ezirányú, hivatalbóli
bizonyítást nem folytat le.
3. A VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOSAN KELETKEZETT IRATOK, HATÁROZATOK,
BEADVÁNYOK

3.1. A beadványok benyújtásának határideje: 7
A kifogást, a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani a
megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz, hogy az legkésőbb a határozat
meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen.8 A Kúria rámutatott arra, hogy a
választási eljárásjogi határidők jogvesztőek, így a mulasztás kimentésére nincsen lehetőség.9
A bírósági kérelemről 3 napon belül kell döntenie a Kúriának.10 Ezek a rövid határidők nem
voltak összeegyeztethetők sem a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
(a továbbiakban: régi Pp.) és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
(új Pp.) szabályaival. (Illetve most már az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény rendelkezéseivel sem.)
Az új Pp. 630. § (5) bekezdése alapján: „Ahol jogszabály a polgári perrendtartásról szóló
törvény közigazgatási perekre vonatkozó szabályainak alkalmazását rendeli, ott a
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szabályait kell alkalmazni.” (Pl. Ve. 228. § (2)
bekezdése). Felhívnám továbbá a figyelmet az anyagi jogi és az eljárás jogi határidők közötti
különbségre is. A Ve. 10. § alapján:
„(1) Az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők.
Vonatkozó jogeset: Kvk.I.38.007/2014/2.
Vonatkozó
jogesetek:
Kvk.I.37.073/2014/3.,
Kvk.II.37.308/2014/2.,
Kvk.II.37.324/2014/2.,
Kvk.IV.37.332/2014/2.,
Kvk.I.37.338/2014/2.,
Kvk.I.37.337/2014/2.,
Kvk.I.37.39/2014/2.,
Kvk.III.37.354/2014/4.,
Kvk.I.37.338/2014/2.,
Kvk.II.37.371/2014/2.,
Kvk.II.37.377/2014/3.,
Kvk.II.37.417/2014/3.,
Kvk.III.37.430/2014/2.,
Kvk.III.37.431/2014/2.,
Kvk.III.37.433/2014/2, Kvk.IV.37.466/2014/3., Kvk.III.37.908/2014/3.
8 Ve. 209.§, 224.§ (1) és (2).
9 Ve.10.§ (1).
10 Ve. 228.§ (2).
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Kvk.II.37.273/2014/2.,
Kvk.I.37.336/2014/4.,
Kvk.V.37.362/2014/2.,
Kvk.II.37.416/2014/3.,
Kvk.III.37.432/2014/2.,

(2) A határidőket naptári napokban kell számítani.
(3) A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére
rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.
(4) A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási
cselekmény kivételével - a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.”
3.2. Új tény, vagy bizonyíték a bírósági felülvizsgálatban11
A jogvesztő határidőn túl, a szavazatszámláló bizottság eljárása miatt jogorvoslati kérelmet
sikerrel előterjeszteni, az ügy érdemi vizsgálatát kérni nem lehet egy újabb eljárás keretében.
A bizonyítékok mérlegelésének nehézsége később nem teremt jogi lehetőséget, jogvesztés
esetén, újbóli jogérvényesítésre. A Kúria továbbá rámutatott arra, hogy a Ve. 225. § alapján a
bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. Ugyanakkor új
bizonyítékokra csak akkor lehet hivatkozni, ha a választási bizottságok előtti eljárásban már
nyújtottak be bizonyítékot.
Amennyiben az NVB a bizonyíték, mint kötelező tartalmi elem hiányában érdemi vizsgálat
nélkül utasítja el a kifogást, ez a hiány a bírósági felülvizsgálati eljárásban már nem
pótolható.
Új bizonyíték ugyanis feltételezi, hogy már korábban is csatoltak bizonyítékot, és kérelmező
az új bizonyítékkal a korábbi bizonyítékot kívánja megerősíteni.
Ha azonban korábban nem csatolt bizonyítékot, ezt már nem teheti meg a bírósági
felülvizsgálati eljárásban. Ez ugyanis nem „új” bizonyíték lesz, hanem „a” bizonyíték.
A bizonyítási eljárást pedig nem lehet először a Kúrián kezdeményezni.
3.3. A jogorvoslati határidő kezdete
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés
elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.12
A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a
megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.13
A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az
utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll. Amennyiben megállapítható, hogy
folyamatosan fennálló tevékenységről van szó, akkor a Ve. 209.§ (2) bekezdés előírása
alkalmazandó a jogorvoslat körében.14
Az internetes sajtóterméket kifogásoló jogorvoslat esetén a Ve. 209.§ (1) bekezdésében
foglalt határidő nem az észlelés időpontjától, hanem a cikk megjelenésének napjától
számítandó.

Vonatkozó jogesetek: Kvk.I.37.494/2014/2. ; Kvk.II.37.501/2014/2.,
Ve. 209. §.
13 Ve. 224. §.
14 Vonatkozó jogeset: Kvk.II.38.056/2014/3.
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12
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Valamely cikk interneten való közzététele és fenntartása a Ve. 209.§ (2) bekezdésében
szabályozott, folyamatosan fennálló tevékenységnek minősül és a határidő kezdete az az
utolsó időpont, amikor a cikk az interneten még megtalálható.
A Kúria újságkiadvány tekintetében megállapítja, hogy ellenkező bizonyítás hiányában egy
kiadvány esetén nem az az időpont számít kezdőidőpontnak, amikor ahhoz a jogsértést
kifogásoló kérelmező hozzájutott, hanem az a nap, amikor a kiadvány megjelent, terjesztését
megkezdték. Ez az időpont – ellenkező bizonyítás hiányában – az az időpont, amelyet a
kiadvány feltüntet a megjelenés napjaként.15
4. A VÁLASZTÁSOKKAL KAPCSOLATOS BEADVÁNYOK ALAKI- ÉS TARTALMI KELLÉKEI:
4.1. Hiánypótlás
A választási eljárással kapcsolatos jogorvoslati beadványokhoz kapcsolódóan a Ve. nem
biztosít lehetőséget a hiánypótlásra és a hivatalbóli bizonyítás lehetősége is szűk körű.
A választási eljárással kapcsolatos határidők rövidsége nem ad lehetőséget, hogy a peres
eljárásokban egyébként bevett megoldások a választási jogorvoslatokban is helyet kapjanak.
Ezért a jogorvoslati kérelmet előterjesztőnek alaposan, a kellő körültekintéssel meg kell
szerkesztenie a beadványát, ügyelve annak elemeire és a kellő alaposággal minden
rendelkezésre álló bizonyítékot is a beadványhoz kell csatolnia, mert utólag azok
pótlására nem lesz lehetősége.
A Ve. 224. §-a következőket mondja ki:
„(1) A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó
választási bizottságnál kell előterjeszteni.
(2) A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb
a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen az (1)
bekezdés szerinti választási bizottsághoz.
(3) A fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
c) * a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
(4) A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
(5) A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával
rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.”
A Ve. 231. §-a az érdemi vizsgálat nélküli elutasításról rendelkezik:
15

Vonatkozó jogeset: Kvk.III.37.484/2014/3.
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„(1) A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell
utasítani, ha
a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be,
b) elkésett,
c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be,
d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
(2) A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani továbbá, ha a
224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.
(3) A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálati kérelem nem utasítható el, ha a jogosult a
fellebbezést az elbírálására jogosult választási bizottságnál, illetve a bírósági felülvizsgálati
kérelmet az elbírálására jogosult bíróságnál - határidőben - terjeszti elő. A fellebbezés
elbírálására jogosult választási bizottság mellett működő választási iroda, illetve a bíróság
ebben az esetben haladéktalanul intézkedik az iratok beszerzéséről.”
4.2. A székhely feltüntetésének és a bírósági nyilvántartásba-vételi szám hiánya:16
Mind az NVB, mind a Kúria a fellebbezést és a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja, ha az nem felel meg a Ve. 224.§ (3) bekezdés b.) pontjában foglaltaknak.
Ez alatt a beadványok kötelező tartalmi elemei értendőek.17 Így pl. kötelező tartalmi elem a
kérelmező székhelye, bírósági nyilvántartásba-vételi száma is, amelynek a hiánya a Ve. 231.§
(1) bek. d.) pontja alapján a bírósági felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálat nélkül
elutasítását vonja maga után.
4.3. Mire alapozva nyújtható be bírósági felülvizsgálati kérelem?18
A Ve. 223. (3) bekezdése alapján:
„Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.”
A Ve.224.§ (3) bek. a.) pontja a jogszabálysértés konkrét megjelölését írja elő. A jogsértő
magatartás és az azt alátámasztó bizonyíték megjelölésének hiánya szintén érdemi vizsgálat
nélküli elutasítási ok. Fontos kiemelni, hogy a jogsértő magatartás megjelölési kötelezettség
keretében a választási eljárás alapelveinek (Ve. 2. §) sérelmére is lehet hivatkozni.
A jogorvoslati kérelmet előterjesztőnek kötelező kifejtenie, hogy a megtámadott határozat
milyen okból jogszabálysértő, a megjelölt jogszabályhelyekhez kapcsolódóan mi volt a
konkrét jogszabálysértés.

16

Vonatkozó jogesetek:
Kvk.III.37.243/2014/3.,
Kvk.III.37.228/2014/3.,
Kvk.II.37.241/2014/3.,
Kvk.V.37.249/2014/3.,
Kvk.III.37.243/2014/3.,
Kvk.III.37.244/2014/3.,
Kvk.II.37.255/2014/3.,
Kvk.III.37.229/2014/3.,
Kvk.III.37.258/2014/2.,
Kvk.III.37.259/2014/2.,
Kvk.I.37.234/2014/3.,
Kvk.IV.37.230/2014/3.,
Kvk.IV.37.231/2014/3.,
Kvk.IV.37.246/2014/3.,
Kvk.IV.37.247/2014/3.,
Kvk.III.37.281/2014/3.,
Kvk.III.37.280/2014/3.,
Kvk.III.37.282/2014/3.,
Kvk.IV.37.315/2014/2.,
Kvk.IV.37.316/2014/2.,
Kvk.V.37.317/2014/2., Kvk.II.38.055/2014/3.
17 Ve. 224. § (3)-(5).
18 Vonatkozó jogesetek:
Kvk.IV.37.315/2014/2.,Kvk.II.37.310/2014/2.,
Kvk.II.37.326/2014/3.,
Kvk.II.37.325/2014/3.,
Kvk.III.37.512/2014/3.,Kvk.I.37.290/2014/2.,Kvk.II.37.257/2014/2.,Kvk.II.38.030/2014/3.,Kvk.I.37.221/2014/2
., Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2.,
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4.4. Ügyvédi meghatalmazás vagy szakvizsga bizonyítvány másolat csatolásának
hiánya:19
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. Az ügyvédi képviseleti
jog meghatalmazás útján igazolandó. Az ügyvédi meghatalmazás hiánya érdemi vizsgálat
nélküli elutasítási ok a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján. Lehetőség van arra, hogy a jogi
szakvizsgával rendelkező személy a szakvizsga bizonyítvány egyszerű másolatának
csatolásával a saját ügyében, ügyvédi képviselet nélkül eljárjon.20 Abban az esetben, ha a
kérelmező jogi szakvizsgájának egyszerű másolatát nem csatolja, a kérelmet érdemi vizsgálat
nélkül el kell utasítani. A Kúria joggyakorlata azt mutatja, hogy praktizáló ügyvédnek is
csatolnia kell a szakvizsga bizonyítványának másolatát, amennyiben a saját ügyében kíván
eljárni.
Nem elegendő az ügyvédi igazolvány másolatának csatolása, abból kiindulva, hogy a „több
magában foglalja a kevesebbet”, vagyis aki az ügyvédi kamara tagja, annak kell, hogy legyen
szakvizsgája. A követelmény a többi jogászi hivatásrend képviselőjére is alkalmazandó
természetesen, aki saját ügyében kíván eljárni, választási tárgykörben.
Aki a jogi szakvizsgabizonyítványát nem találja, annak lehetősége van, hogy a jogi
szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV.4.) IM rendelet 12. § (2) bekezdése alapján kérje elveszett
vagy megsemmisült bizonyítványának pótlását. Az igazságügyi miniszter, illetve az általa
kijelölt személy az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül igazolást
állít ki. Az igazolás kiállításának díja 10 000 Ft. A jogi szakvizsga bizonyítvány pótlása iránt
benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a személyazonosító adatait (nevét, születési nevét,
lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét), e-mail címét, telefonszámát, az okirat
megszerzése idejében használt nevét, a bizonyítvány számát, valamint letételének időpontját.
Az igazolás kiállításának díját a Minisztérium 10032000-01397136 számú költségvetési
elszámolási számlájára kell befizetni. Az igazolás kiállítási díjának megfizetésére vonatkozó
kötelezettség banki átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással teljesíthető.
A 10.000 Ft megfizetéséről szóló igazolás másolatát a kérelem mellé csatolni szükséges.
Kérelmet és a befizetésről szóló bizonylat másolat elektronikusan is benyújtható a
Minisztérium részére az oktatas@im.gov.hu elektronikus levelezési címen keresztül.
A folyamat nem gyors, így aki önmaga kíván eljárni és nincs kéznél a szakvizsga
bizonyítványa, ajánlatos, hogy az igazolást beszerzését időben kezdje meg, mert a
Vonatkozó jogesetek:
Kvk.IV.37.300/2014/2.,
Kvk.V.37.301/2014/2.,
Kvk.I.37.287/2014/3.,
Kvk.I.37.303/2014/3.,
Kvk.V.37.302/2014/2.,
Kvk.I.37.306/2014/2.,
Kvk.V.37.301/2014/2.,
Kvk,IV.37.263/2014/2.,
Kvk.II.37.341/2014/2.,
Kvk.II.37.378/2014/3.,
Kvk.III.37.382/2014/2.,
Kvk.IV.37.386/2014/2.,
Kvk.III.37.420/2014/3.,
KvkIII.37.419/2014/3.,
Kvk.II.37.415/2014/3.,
Kvk.I.37.422/2014/3.,
Kvk.II.37.429/2014/2.,
Kvk.II.37.413/2014/2.,
Kvk.I.37.393/2014/2.,
Kvk.V.37.438/2014/2.,
Kvk.V.37.437/2014/2.,
Kvk.IV.37.435/2014/2.,
Kvk.II.37.444/2014/2.,
Kvk.II.37.445/2014/2.,
Kvk.III,37.449/2014/2.,
Kvk.I.37.472/2014/2.,
Kvk.IV.37.467/2014/2.,
Kvk.III37.486/2014/2.,
Kvk.III.37.483/2014/2.,
KvkIV.37.487/2014/2.,
Kvk.II.37.497/2014/2.,
Kvk.II.37.502/2014/2.,
Kvk.III.37.515/2014/3.,
Kvk.III.37.831/2014/2.,
Kvk.I.37.902/2014/2.,
Kvk.II.37.902/2014/2.,
Kvk.III.37.909/2014/3.,
Kvk.IV.37.964/2014/2.,
Kvk.III.37.344/2014/2.,
Kvk.I.37.338/2014/2.,
Kvk.I.37.337/2014/2.,
Kvk.II.37.340/2014/2.,
Kvk.II.37.342/2014/2.,
Kvk.I.37.363/2014/2.,
Kvk.II.37.372/2014/2.,
Kvk.III.37.385/2014/2., KvkV.37.388/2014/2., Kvk.V.37.389/2014/2.
20 Ve. 224.§ (5) bekezdés
19
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Kvk.I.37.288/2014/3.,
Kvk.I.37.391/2014/2.,
Kvk.III.37.379/2014/2.,
Kvk.II.37.414/2014/3.,
Kvk.I.37.421/2014/3.,
Kvk.II.37.428/2014/2.,
Kvk.IV.37.434/2014/2.,
Kvk.III.37.450/2014/2.,
Kvk.I.37.475/2014/2.,
Kvk.III.37.485/2014/2.,
Kvk.I.37.634/2014/2.,
Kvk.II.37.904/2014/3.,
Kvk.III.37.345/2014/2.,
Kvk.I.37.338/2014/2.,
Kvk.IV.37.387/2014/2.,

jogorvoslati eljárás által biztosított rövid határidők keretében arra már nem lesz lehetősége.
4.5. A pártfogó ügyvéd kérdésköre21
A pártfogó ügyvéd iránti kérelemről nem a Kúria jogosult dönteni, hanem a jogi
segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. tv. alapján a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat.
A költségmentességről a költségmentességi nyilatkozat csatolása után kellene dönteni, de ez a
rövid határidő miatt (3 nap) nem lehetséges, mivel ezek a határidők nem hosszabbíthatóak
meg.
Az ügyvédi képviselet kötelező. Felmerülhet és annak elméletileg nincs akadálya, hogy a
kérelmezőt pártfogó ügyvéd képviselje, ugyanakkor a Ve-ben biztosított 3 napos határidő nem
teszi lehetővé, hogy a Pp. 73.§ (1) bek. szerint egy más, a bíróságon kívüli szervezet pártfogó
ügyvédet jelöljön ki. Így a Kúria az ügyvédi képviselet nélkül benyújtott bírósági
felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
4.6. A személyes költségmentesség engedélyezésének kérdésköre22
A teljes személyes költségmentesség engedélyezéséhez a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy
szociális ellátásban részesül.
Nem elegendő csupán a költségmentesség és a
költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló
26/2017. (XII. 27.) IM rendelet kitöltött mellékletének csatolása.
4.7. Illetékfizetés menete23
A választási eljárásban a felet a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló
nemperes eljárásban tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62.§ (1) bekezdés s) pontja alapján. A le nem rótt
illetéket – az eredménytelen felülvizsgálati kérelem folytán – a kérelmező köteles megfizetni,
míg az eredményes felülvizsgálati kérelem esetében a felülvizsgálati eljárási illetéket az állam
viseli. Az illeték mértéke 10.000.- forint. A tárgyi illetékfeljegyzési jog mértéke és
viselésének szabálya a választási bizottság határozatának bírósági felülvizsgálatára irányuló
nemperes eljárásban változatlan az évek múltával. Az időközben hatályba lépett jogszabály
változások nyomán (Kp.; új Pp.) megváltoztak az annak alapjául szolgáló jogszabályhelyek.
A korábban eljáró bíróság a választási bizottság határozatának bírósági felülvizsgálatára
irányuló nemperes eljárásban az illeték viselésével kapcsolatban a régi Pp. 78.§. (1)
bekezdése és a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986 (VI.26) IM. rendelet 13.§ (2)
bekezdéseit vette alapul, míg az illeték mértékét az Itv. 43.§. (7) bekezdése szerinti összegben
állapította meg.
A jelenleg hatályos szabályok alapján a Kúria a kérelmezőt a Ve. 228.§ (2) bekezdésének
megfelelően az új Pp. 630.§ (5) bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 35.§ (1) bekezdésének
Vonatkozó jogesetek: Kvk.II.37.372/2014/2., Kvk.II.37.411/2014/2., Kvk.I.37.073/2014/3.
Vonatkozó jogesetek:
Kvk.V.37.406/2014/2., Kvk.V.37.405/2014/2., Kvk.III.37.400/2014/2.,
Kvk.III.37.401/2014/2.,
Kvk.III.37.402/2014/2.,
Kvk.I.37.410/2014/2.,
Kvk.I.37.409/2014/2.,
Kvk.I.37.408/2014/2., Kvk.I.37.407/2014/2., Kvk.IV.37.403/2014/2., Kvk.IV.37.404/2014/2.,
23 Vonatkozó jogesetek: Kvk.I.37.073/2014/3., Kvk.III.38.071/2014/3.
21
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megfelelően, a Pp. 101.§ (1) és 102.§ (1) bekezdései alapján kötelezi vagy mentesíti, hogy
fizesse meg a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 45/A.§ (5) bekezdése szerinti összegű eljárási illetéket.
4.8. Elektronikus aláírás hiánya24
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve.223.§ (1) bekezdés értelmében személyesen, vagy
levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem
benyújtójának jogi képviselője, vagy a 224.§ (5) bek a kérelem benyújtója minősített
elektronikus aláírással látott el. (A bírósági felülvizsgálati kérelmet –a fellebbezéssel
ellentétben- nem lehet fax-on benyújtani.) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 38. pontjában definiált
minősített elektronikus aláírás kötelező.
4.9. Személyazonosító és lakcím feltüntetésének hiánya25
A Ve. 224.§ (3) bekezdés b) és c) pontja, valamint a 231.§ (1) bekezdés d.) pontja alapján
döntött a Kúria a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, mert az nem tartalmazta a
kérelmező lakcímét és személyi azonosítóját.
4.10.

Az eljárásban való érintettség hiánya:26

A Ve. 221. § (1) és 222.§ (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság határozata
ellen csak az ügyben érintett személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
nyújthat be fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet.
A fellebbezésben és a felülvizsgálati kérelemben a kérelmező érintettségét meg kell jelölni,
illetve olyan körülményekre kell hivatkozni, amelyből a kérelmező érintettségére
következtetni lehet. Ha a kérelmező nem igazolta érintettségét és így jogorvoslati jogát,
hivatalból bizonyítás nincsen. Az érintettség akkor állapítható meg, ha a kérelmező saját
jogaira és kötelezettségeire az állított jogsérelem közvetlenül kihat.
4.11.

A bírósági jogorvoslati kérelmet nem a jogosult nyújtotta be:27

A Ve. 231.§ (1) bekezdés a.) pontja szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a Ve. 221.§ (1) bekezdés, illetve a
222.§ (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be.
5. A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS VÁLASZTÁSI KELLÉKEK
ALKALMAZÁSA

Vonatkozó
jogesetek:
Kvk.IV.37.283/2014/3.,
Kvk.IV.37.284/2014/3.,
Kvk.I.37.287/2014/3.,
Kvk.I.37.470/2014/2.,
Kvk.IV.37299/2014/3.,
Kvk.I.37.303/2014/3.,
Kvk.V.37.333/2014/3.,
Kvk.V.37.334/2014/3., Kvk.V.37.539/2014/3.
25 Vonatkozó jogeset: Kvk.I.37.290/2014/2.
26
Vonatkozó
jogesetek:
Kvk.II.37.111/2014/2.,
Kvk.III.37.179/2014/3.,
Kvk.III.37.182/2014/3.,
Kvk.I.37.493/2014/3., Kvk.IV.37.196/2014/2.
27
Vonatkozó
jogesetek:
Kvk.I.37.439/2014/2.,
Kvk.I.37.440/2014/3.,
Kvk.V.37.469/2014/2.,
Kvk.V.37.489/2014/2., Kvk.III.37.503/2014/3., Kvk.I.37.597/2014/5.
24
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5.1. Plakátkampány:28
A plakátok kihelyezése nemcsak azért lényeges, mert a választási kampánynak egy fontos
eszköze, hanem azért is figyelni kell erre a kérdésre, mert a korábbi szabályozás egy része
ellentétes volt a jelenlegivel. A Kvk.III.37.183/2014/10. számú döntésében a legfelsőbb
jogalkalmazó szerv még azon az állásponton volt, hogy az 1988. évi I. tv. és a
224/2011.(10.25.) Korm. rendelet szerint tilos a választási plakát villanyoszlopon történő
elhelyezése.
Ezzel szemben a Kúria a Kvk.II.37.307/2014/3. számú döntésében már úgy foglalt állást,
hogy a választási plakát elhelyezése a Ve. VIII. fejezet 144.§-a szerint bírálandó el, ahol a fő
szabályt a Ve. 144.§ (3) bekezdése tartalmazza és a (4) től (7) bekezdésig rendelkezések
tartalmazzák a kivételeket. Így a Kúria megállapította, hogy a plakátok villanyoszlopokon
való elhelyezése nem sérti a Ve. 144.§-át, továbbá a Ve. 2.§ (1) bekezdésének a.) és e.)
pontjait.
A Kúria a Kvk.III.37.355/2014/3. számú döntésében kifejezetten kimondja, hogy a
Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzésben felhozott érv-rendszert teljes egészében elfogadja,
attól eltérni nem kíván. A Kúria megerősíti, hogy a választási plakátok elhelyezésére
vonatkozó szabályokat a Ve.144.§ -a tartalmazza.
A Ve. 144.§ (4) bekezdése szerint az épületek falára, kerítésére csak a tulajdonos, illetve a
vagyonkezelő hozzájárulásával helyezhető el plakát, így az önkormányzatok esetében is
szükségesek a tulajdonosi hozzájárulások.
A plakátok kihelyezésének kérdése az esélyegyenlőség alapelvének megsértésénél is
felmerül.
A Kúria a Kvk.IV.37.360/2014/2. számú döntésében megállapítja az egyik városi
önkormányzatnak a jogsértését, nevezetesen a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti
esélyegyenlőség megsértését. Az önkormányzat eredményeit népszerűsítő plakátok
elhelyezése azt sugallja, hogy csak az egyik jelölő szervezet érdekében került kihelyezésre és
ezért az önkormányzatot eltiltja a további jogszabálysértéstől.
A választási kampány során felmerül az a kérdés is, hogy a helyi önkormányzatoknak a
plakátokkal kapcsolatosan milyen kötelezettségei vannak.
A Kúria a Kvk.I.37.364/2014/5. számú döntésében kimondja, hogy a helyi önkormányzatok
nem kötelesek plakáthelyeket biztosítani és ezzel nem sértik az esélyegyenlőség alapelvét.
A Kúria ugyanebben a döntésében kiemeli, hogy a plakátok elhelyezésével kapcsolatos
döntésnél a Választási Etikai Kódexre nem lehet hivatkozni, mert az a választási rendszer
Vonatkozó
jogesetek:
Kvk.II.37.307/2014/3.,
Kvk.III.37.355/2014/3.,
Kvk.I.37.491/2014/3.,
Kvk.I.37.476/2014/3.,
Kvk.II.37.477/2014/3.,
Kvk.III.37.399/2014/3.,
Kvk.II.38.037/2014/3.,
Kvk.I.37.364/2014/5.,
Kvk.II.37.448/2014/2., Kvk.IV.37.184/2014/3.
28
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Kvk.III.37.399/2014/3.,
Kvk.IV.37.360/2014/2.,
Kvk.II.37.398/2014/2.,

törvényi keretein kívül eső, állami eszközökkel nem védett, szokásjogi intézmény, alkalmazni
a Ve.2.§ (1) bekezdés c.) pont, esélyegyenlőség elvét kell.
A térítésmentes táblahelyek használatát a Ve. nem szabályozza.
A Kúria a Kvk.II.37.398/2014/2. számú döntésében kiemeli, hogy az önkormányzat feladatát
és tevékenységét, valamint a kampánytevékenységet el kell különíteni egymástól.
A Kúria a Kvk.II.37.448/2014/2. számú döntésével megállapította, hogy az úttesten a festés
plakátnak minősül és kampány időszakban korlátozás nélkül elhelyezhető. A főszabályt a Ve.
144.§ (3) bekezdése szabályozza és ez alól a kivételeket a (4)-től (7) bekezdések nevesítik. Az
úton és a járdán elhelyezett, felfestett plakátok elhelyezéséhez hozzájárulás nem kell, ha tiltó
önkormányzati rendelet ebben a tárgykörben nincs. (Ajánlom a témakörben tanulmányozásra
a Kúria EBH 2019.B.12. számú döntését.)
A Kúria kimondta, hogy a Ve.123.§ alapján az aláírásgyűjtéshez használt pult önálló hirdető
berendezésnek nem tekinthető, még ha tartalmazza is a párt jelvényét, logóját és az
aláírásgyűjtés célját, akkor sem.
5.2. Kampányolás szórólappal29
A Ve. 2.§ (1) bek e.) pontja értelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során
érvényre kell juttatni a jóhiszemű és a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A Kúria
álláspontja szerint amennyiben a képviselőjelölt vonatkozásában a szórólap nem véleményt
tartalmaz, hanem olyan ténymegállapításokat, kijelentéseket, amelyek tényszerűen és
többszörösen eltérnek a valóságtól, akkor az sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű
joggyakorlás alapelvét. Egyedül a képviselőjelölt személyéhez kötni és a képviselőnek felróni
törvény meghozatalával kapcsolatos felelősséget nem lehet. Ennek oka, hogy a törvényt az
országgyűlés és nem egy személy hozza. Az előzőkből következően egy szórólapnak a
képviselőjelölt nevével összekapcsolt, a törvényalkotással kapcsolatos felelősséghez fűződő
ténymegállapításai a választópolgárok valóságtól eltérő tájékoztatásának minősülnek, ez által
a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvi követelményébe ütköznek, még akkor
is, ha a támadott képviselő a kifogásolt törvényt megszavazta a parlamentben
5.3. Negatív kampány30
Kampánynak minősül a Ve. 140.§ c.) pontja értelmében a politikai reklám, amelynek tartalmi
elemeit a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203.§ 55. pontja határozza meg. Ez a rendelkezés kimondja,
hogy politikai reklám valamely párt, politikai mozgalom, vagy a kormány népszerűsítését
szolgáló vagy támogatásra ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát,
emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett
műsorszám.

Vonatkozó jogesetek: Kvk.III.37.380/2014/3., Kvk.III.37.451/2014/2.
Vonatkozó
jogesetek:
Kvk.I.37.441/2014/2.,
Kvk.IV.37.359/2014/2.,
Kvk.I.38.024/2014/3., Kvk.I.37.443/2014/4.
29
30
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Kvk.I.37.394/2014/2,

A Ve. tehát még az Mttv-re utalással sem tiltja a negatív kampány folytatását. Ilyen irányú,
negatív kampánynak azonban a Ve. alapelvei gátat szabnak.
A Kúria álláspontja szerint a negatív kampány is a választás része. Azt jelenti, hogy
megengedett a konkurensek hibáinak felsorolása, felnagyítása, karikírozása. Lényeges
azonban, hogy ezek a kritikai megnyilvánulások véleményt közöljenek, vagy tényt állítsanak.
A vélemény legyen akár szélsőséges vagy bántó, önmagában nem vezethet a választási
jogszabályok megsértéséhez. A valótlan tartalmú tényállítások azonban alkalmasak a
választópolgárok megtévesztésére.
A Ve.2.§ (1) bekezdés szerinti alapelveket a választási kampányban meg kell tartani. A jelen
ügyben a vizsgált képen Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a
Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelöltje
facebook oldalán egy narancsot ábrázoló képet tett közzé, melyről horogkereszt formában
kivágták a héjat, és az alatt a Jobbik párt logója tűnt elő. A képhez tartozó szöveg: „Illúzió ne
legyen: ha megkapargatjuk a felszínt, akkor valami ilyesmi tűnik elő”.
Az ábrázolás egyértelműen a FIDESZ-re utal, azonban az önkényuralmi jelkép használata a
mögötte húzódó ideológiával azonosítható, amely így az NVB és a Kúria közös álláspontja
szerint is egyértelműen túlmutat a szabad vélemény-nyilvánítás és a negatív kampány
határain, ezért alkalmas a Ve. 2.§ (1) bek. e.) pontjában foglalt alapelv megsértésére.
5.4. Reklám, politikai reklám, hirdetések31
A Kúria Kvk.II.37.907/2014/3. számú határozatában megállapítja, hogy az Mttv. vizsgálatára
hatásköre nincs, mivel a sajtótermék vitatott cikkei nem politikai hirdetések, hanem közéleti
eseményekről szóló tudósításoknak minősülnek.
A Ve. 140. §-a egyebek mellett kimondja, hogy kampányeszköznek minősül minden olyan
eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére.
Egy intézmény által használt Facebook oldal a fentiek értelmében olyan eszköznek minősül,
amely alkalmas a választói akarat befolyásolására, vagy legalábbis annak megkísérlésére.
Ugyanakkor egy magánszemély által a Facebookon keresztül megvalósuló közlés nem
minősül olyannak, ami a választási kampányba tartozna, így jogorvoslat tárgya sem lehet.
A Ve. 142. §-a ugyanis kimondja, hogy nem minősül választási kampánynak a választási
szervek tevékenysége, az állampolgárok – mint magánszemélyek – közötti személyes
kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától.

6. AZ AJÁNLÁSOK

31

Vonatkozó jogeset: Kvk.II.37.907/2014/3., Kvk.III.38.079/2014/2.
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6.1. Ajánlóív átadási kötelezettségének elmulasztása32
A Ve. 124.§ (1) bek. szerint az összes ajánlóívet át kell adni a választási irodának a
bejelentésre rendelkezésre álló határidőben.
A 2011. évi CCCIII. tv. 6.§-ában meghatározott nyilvántartásba vételhez 500 db érvényes
ajánlás kell.
A Ve. 124.§ (1) és (2) bek. szerint az összes ajánlóívet a jelölő szervezet köteles átadni és
minden be nem nyújtott ajánló ív után bírságot kell fizetni, amelynek összege minden be nem
nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér fele.
A Kúria rögzíti, hogy az ajánlóívek átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív
felelősséggel tartozik, a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére,
méltányosság gyakorlására ez okból nincs lehetőség.
Erre figyelemmel a választási szerveknek elegendő a mulasztás tényének megállapítása,
egyéb körülmény vizsgálata szükségtelen.
7. VÁLASZTÁSI ALAPELVEK33
A választási eljárás során nagyon fontos a választási alapelvek (Ve. 2. §) betartása.
A legfontosabb alapelvek az esélyegyenlőség, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás.
Az alapelveket a választási eljárás során nem szabad megsérteni. A választási alapelvek
megsértése – amennyiben más, konkrét jogszabálysértést nem találunk – eleget tehet a Ve.
223. § (3) bekezdés a) pontjában megfogalmazott követelménynek és fellebbezés, valamint
bírósági felülvizsgálati kérelem alapjául szolgálhat.
A Kúria megállapította, hogy sérültek a Ve. 141.§, és a 2.§ (1) bek c) és e.) pontjában foglalt
alapelvek az által, hogy a képviselőjelölt a városi szociális közalapítványnak adományozott
alma kiosztásában, az óvodában személyesen részt. A képviselőjelölt tevékenysége a
választói akarat befolyásolására, illetve annak megkísérlésére alkalmas volt és ezáltal
kampány tevékenységet valósított meg.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24.§ (3) bek. szerint nevelési, oktatási
intézmény, azaz a 7.§ (1) a.) pontja szerint óvoda helyiségben, területén párt, politikai célú
mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, ehhez kapcsolódó politikai célú
tevékenységet nem folytathat.
Vonatkozó
jogesetek:
Kvk.IV.37.264/2014/2.,
Kvk.V.37.266/2014/2.,
Kvk.III.37.327/2014/5.,
Kvk.II.37.326/2014/3.,
Kvk.II.37.271/2014/2.,
Kvk.III.37.311/2014/3.,
Kvk.V.37.318/2014/2.,
Kvk.III.37.313/2014/3.,
Kvk.I.37.304/2014/3.,
Kvk.I.37.289/2014/2.,
Kvk.I.37.319/2014/2.,
Kvk.I.37.320/2014/2.,
Kvk.I.37.321/2014/2.,
Kvk.I.37.322/2014/2.,
Kvk.III.37.329/2014/2.,
Kvk.IV.37.331/2014/2.,
Kvk.II.37.343/2014/2.,
Kvk.III.37.330/2014/2.,
Kvk.I.37.269/2014/3.,
Kvk.I.37.270/2014/2.,
Kvk.II.37.272/2014/2.,
Kvk.I.37.339/2014/3.,
Kvk.V.37.361/2014/2.,
Kvk.I.37.365/2014/3., Kvk.I.37.370/2014/2., Kvk.IV.37.529/2014/2., vk.III.37.516/2014/3.
33
Vonatkozó
jogesetek:
Kvk.III.37.328/2014/6.,
Kvk.IV.37.359/2014/2.,
Kvk.I.37.364/2014/5.,
Kvk.IV.37.360/2014/2.,
Kvk.III.37.380/2014/3.,
Kvk.III.37.465/2014/2.,
Kvk.IV.37.530/2014/3.,
Kvk.V.37.540/2014/3.,
Kvk.V.37.991/2014/3.,
Kvk.II.37.395/2014/2.,
Kvk.I.37.394/2014/2.,
Kvk.V.37.490/2014/2., Kvk.II.37.396/2014/3., Kvk.II.37.397/2014/3.
32
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Ez a kampánytevékenység a Ve. 2.§ (1) bek. a.) és e.) pontjaiban (a választás tisztaságának
megóvása, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás) meghatározott alapelvet és a c.) pont
szerinti esélyegyenlőséget sértette meg.
A Kúria a Kvk.II.37.396/2014/3. számú döntésében kimondta, hogy az esélyegyenlőségnek a
televíziózás körében is meg kell valósulnia. A Kúria ennél az esetnél rögzíti, hogy a Ket.
hatálya a választási eljárásra nem terjed ki.
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