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 Bírság kiszabása
 Kötelező ügyvédi képviselet (jogi szakvizsgával rendelkezés) a felülvizsgálati eljárásban
 Jogtanácsosi nyilvántartásba vételi dokumentációt a felülvizsgálati kérelemhez csatolni
kell
 Választási informatikai rendszeradatok megtekinthetősége
 Szavazatok újraszámlálása
 Országgyűlési képviselő mentelmi jogára nem a Ve., hanem az Ogytv. irányadó

2

 Választási eljárás alapelvei - rendeltetésszerű joggyakorlás
Kvk.III.37.481/2018/2.
2. A választási eljárás alapelvei
Ve. 2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a
következő alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása,
b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése,
e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
f) a választási eljárás nyilvánossága.
(2) A választási szervek rendelkezésére álló adatok - törvényben megállapított kivétellel nyilvánosak.
A Kúria az NVB határozatát megváltoztatja akként, hogy megállapítja, dr. M.G. megsértette
a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját azzal, hogy festékszóróval M.E., egy párt
képviselőjelöltjének választási plakátjait átfestette.
M.E. (beadványozó) kifogást nyújtott be az OEVB-hez, amelyben a választási plakátjainak
megrongálását sérelmezte. Arra hivatkozott, hogy dr. M.G. (kérelmező) egy kerültei
önkormányzat képviselő-testületének tagja, az önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottságának
elnöke, aki a kifogáshoz csatolt videofelvétel, fényképek és Facebook bejegyzés tanúsága
szerint az őt, mint egyéni országgyűlési képviselőjelöltet népszerűsítő plakátot fekete
szórófestékkel lefújta. Álláspontja szerint a kérelmező ezzel a cselekménnyel megsértette a
választási eljárásról szóló Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket. Kérte
a jogszabálysértés tényének megállapítását és dr. M.G. terhére bírság kiszabását.
Az OEVB a 47/2018.(IV.8.) határozatával a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy dr.
M.G. megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontját azzal, hogy festékszóróval M.E.
képviselőjelölt választási plakátjait lefestette. Az OEVB dr. M.G. 138.000 forint bírság
megfizetésére kötelezte.
Az NVB az elsőfokú határozatot az indokolás módosításával helybenhagyta. Az NVB
megállapította, hogy a kérelmező szándékosan festett rá a képviselőjelölt több helyen
kihelyezett plakátjára. E tevékenység jogsértő jellegének megállapítása kapcsán nem
értékelhető az az elkövetői szándék, mely szerint a kérelmező M.E. képviselőjelölt plakátjainak
jogsértő állapotát kívánta megszüntetni.
A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen arra hivatkozott, hogy a
választási plakátok átfestésével a politikai véleménynyilvánítás körébe tartozó cselekményt
valósított meg, amellyel arra a helyzetre kívánt választ adni, hogy a Kúria jogerős döntése
ellenére M.E. jelölt jogsértő választási plakátjainak eltávolítására nem került sor.
A Kúria ennek kapcsán elsőként arra mutat rá, hogy az Alkotmánybíróság irányadó gyakorlata
alapján a véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak a lehetőségnek biztosítása,
hogy az egyén mások véleményét formálja, meggyőzzön másokat saját álláspontjáról.
A véleménynyilvánítás szabadsága ezért általában mindenféle közlés szabadságát magában
foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és mértékétől, erkölcsi minőségétől és
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többnyire valóságtartalmától is [36/1994. (VI. 24.) AB határozat]. A közügyekben történő
véleménynyilvánítás ezért kiemelt védelmet élvez, azaz korlátozhatósága csak szűkebb körben
nyerhet alkotmányos igazolást [7/2014. (III. 7.) AB határozat, [48] pont].
A Kúria álláspontja szerint azonban jelen ügyben az eldöntendő kérdést nem az képezte, hogy
a kérelmező tevékenysége a politikai véleménynyilvánítás körébe vonható-e, hanem az, hogy
a beadványozó kifogása megalapozott volt-e, helyesen állapították-e meg a választási
bizottságok, hogy a kérelmező cselekménye választási eljárási alapelveket
sértett.
Az irányadó tényállás szerint a kérelmező egy jogsértő helyzet fennállását kívánta orvosolni, a
plakátok átfestésére – saját nyilatkozata szerint – azért került sor, mivel a jelölt a Kúria jogerős
döntését elmulasztotta végrehajtani, így a kérelmező kívánta felhívni a választópolgárok
figyelmét a jogsértő plakátozásra. Ennek a körülménynek az ügyben kiemelt jelentősége volt,
hiszen a kérelmező cselekménye lényegében a jogerős kúriai döntés végrehajtásának
pótlására irányult, cselekményével önhatalmúlag a döntés szerinti állapot helyreállítását
kívánta elősegíteni.
Rámutat arra a Kúria, hogy a felülvizsgálati kérelemmel ellentétben a korábban jogsértőnek
nyilvánított kifogást tevői plakátozás kapcsán a kérelmezőnek végrehajtási feladata nem volt,
cselekménye e körben nem volt értékelhető és mérlegelési szempontként sem jelentett a
cselekmény megítélése szempontjából a kérelmezőt illetően megalapozott kimentési okot.
A kifogást tevő plakátjait érintő kúriai határozat nem a kérelmezőt kötelezte a jogsértés
megszüntetésére, arra semmiféle megalapozott felhatalmazása nem lehetett. Nem volt a
javára értékelhető az az érvelés sem, miszerint a plakátokon festékszóróval elhelyezett
felirattal a közvéleményt kívánta tájékoztatni.
A Kúria hangsúlyozza, hogy egy jogállamban a jogerős bírósági döntések kikényszerítésének
megvannak az állami intézményei, az állampolgárok nem jogosultak önhatalmúlag érvényt
szerezni a döntéseknek, nem vehetik át végrehajtás intézményeinek szerepét, még abban az
esetben sem, ha álláspontjuk szerint a döntések végrehajtása nem, vagy nem megfelelően
történik. Ebből következően a Kúria – nem vitatva, hogy a kérelmező cselekménye tartozhat a
politikai véleménynyilvánítás körébe – megállapította, hogy kérelmező megsértette a Ve. 2. §
(1) bekezdés e) pontjában foglalt rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét.
A Kúria álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjának megsértése – az eljárás
során vizsgált ügy kapcsán – nem volt megállapítható. A kérelmező a kifogás tárgyává tett
magatartásával sem a választás tisztaságát, sem az esélyegyenlőséget nem sértette meg.
Hangsúlyozza a Kúria, hogy ezen alapelvi sérelmek tekintetében sem az első, sem a másodfokú
határozat kielégítő indokolást nem tartalmazott, noha az Ákr. 81.§ (1) bekezdését nem
sértette meg, mivel azt választási eljárásban alkalmazni nem kellett, mert erre a kérdésre a
Ve. 46.§-a tartalmaz rendelkezéseket.
A Kúriának jelen tényállás mellett nem azt kellett megítélnie, hogy a plakátok átfestése
általánosságban sérti-e a választás tisztaságát, hanem abban a kérdésben kellett állást
foglalnia, hogy a jogsértő plakátok átfestése kihatással lehet-e a választás tisztaságára. Ebben
a körben pedig azt állapította meg, hogy a választás tisztaságát megsértő plakátok átfestése –
azaz a kérelmezőnek a jelen eljárás során vizsgált tevékenysége - a Ve. 2. § (1) bekezdés a)
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pontjában foglalt választás tisztaságára vonatkozó alapelv megsértésére nem volt alkalmas.
A kérelmező magatartása kétségtelenül jogsértő, a rendeltetésszerű joggyakorlás
követelményébe ütköző volt, azonban a jelen ügy tényállása mellett ez önmagában a
választás tisztaságát nem befolyásolta.
A Kúria a jogsértés lényegének, mibenlétének és konkrét törvényi rendelkezésekkel ütközése
folytán a kérelmezőnek pénzbírsággal történő sújtását nem tartotta indokoltnak, mivel – a
fentiek szerint - azt állapította meg, hogy a kérelmező cselekménye kizárólag a Ve.
rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelvi követelményt sértette meg.
 Választási eljárás alapelvei: esélyegyenlőség – a semlegesség követelménye
Kvk.V.37.466/2018/2., Kvk.II.37.480/2018/2., Kvk.III.37.481/2018/2. (utóbbiakat lásd alább),
Kvk.V.37.565/2018/2., Kvk.II.37.714/2018/2., Kvk.V.37.522/2018/2.
A magánszemély kifogásában előadta, hogy polgármester levelet küldött a helyiek lakcímére.
A levélben a polgármester a Fidesz-KDNP jelölő szervezet jelöltjét támogatja, polgármesteri
tapasztalatai alapján fogalmazva meg, hogy a jelölt megválasztása esetén mit nyerhet a város.
A kifogást tevő szerint a levél kampányeszköznek minősül, és a kérelmező megsértette a Ve.
2.§ (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, a jelöltek
és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű
joggyakorlás választási alapelveket.
A kifogást tevő szerint a polgármester nem a pártjában betöltött esetleges tisztsége vagy
párttagsága címén írt a választópolgároknak egy párt képviselőjelöltjét támogató levelet,
hanem polgármesteri címét felhasználva azt sugallja, hogy nem csupán ő, személy szerint,
hanem - mivel annak képviseletére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 65.§-a alapján jogosult - az általa vezetett önkormányzat is elköteleződött a
jelölt mellett. Mindezzel - a Kúria Kvk.III.37.326/2018/4. számú határozatában foglaltakat
semmibe véve - a jelöltek közötti esélyegyenlőséget megbontotta. Egy önkormányzatnak a
választások idején semlegesnek kell maradnia, nem köteleződhet el egyetlen jelölt mellett
sem. A polgármester továbbá a város anyagi forrásait, tehát közpénzt felhasználva folytatta a
kampányt.
A kifogáshoz csatolt levélben foglaltra vonatkozóan az OEVB - a Kúria Kvk.1.37.597/2014/5.
számú végzéséből idézve - kifejtette, a kérelmező egyetlen egyszer sem utalt arra, hogy a jelölt
országgyűlési képviselővé választását a város önkormányzata, vagy annak képviselő-testülete
nevében támogatná, kifejezetten saját tapasztalataira hivatkozott, annak ismertetésével,
hogy személyesen támogatja a jelöltet. A levél nem tartalmaz kifejezett felhívást a
képviselőjelölt melletti szavazásra, a „menjünk el együtt szavazni április 8-án" felhívással pedig
nem sérültek a Ve. 2.§ a) és c) pontja megfogalmazott alapelvek.
Az NVB az OEVB határozatát részben megváltoztatta, és megállapította, hogy a kérelmező
megsértette a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő
szervezetek alapelvét azzal, hogy a város polgármestereként a helyi választópolgároknak
olyan tartalmú leveleket küldött, amelyekben egy országgyűlési képviselőjelölt
támogatására buzdított.
Döntésében a Kúria elöljáróban rögzítette, hogy a helyi önkormányzás a helyi közügyekben
demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi
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közakaratot. A helyi önkormányzás joga a települések (települési önkormányzatok) és a
megyék (területi önkormányzatok) választópolgárainak közösségét illeti meg.
A választópolgárok választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson történő
részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat A helyi önkormányzati
képviselőket és a polgármestereket a választópolgárok a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján megválasztják. A helyi
önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és
szervei biztosítják. A képviselő-testület szervei: a polgármester, a képviselő-testület
bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző. A képviselő-testület elnöke a polgármester, a
képviselő-testületet a polgármester képviseli (Ötv. 2.§, 3.§, 41.§, 65.§). A polgármester tehát,
mint egyszemélyes önkormányzati szerv a törvény előírása alapján jogosult képviselni az
önkormányzati jogok elsődleges letéteményesét, a több választott tagból álló, tehát kollegiális
jellegű képviselő-testületet.
A Kúriának a választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat tárgyában
létrejött joggyakorlat-elemző csoportja összefoglaló véleményében elemezte a Kormány és
az önkormányzatok pozícióját a választási kampányban: „Az állami és önkormányzati szervek
népszavazási eljárásban tanúsítható elvárt magatartásának kérdése (aktív, vagy passzív)
elsődlegesen az állami semlegesség alkotmányos alapelve tükrében értelmezhető.
Az Alkotmánybíróság és a Kúria számos eseti döntésében alkalmazza és követelményként
írja elő az állam és a közhatalmat gyakorló intézmények, önkormányzatok számára a
semlegesség kritériumát (30/1992.(V.26.) AB, 4/1993.(II.12.) AB számú határozatok).
A semlegességi elv alkotmányos alapjaként a korábbi Alkotmánynak az Alaptörvény által is
átvett azon rendelkezését szokás meghatározni, amely szerint a „pártok közhatalmat
közvetlenül nem gyakorolhatnak” (Alaptörvény VIII. cikk (3) bekezdés). További hivatkozása a
semlegességi doktrínának az esélyegyenlőség alapelve (Alaptörvény XV. cikk), és a pártokra
vonatkozó további alkotmányos szabályozás, amely szerint „a pártok közreműködnek a nép
akaratának kialakításában és kinyilvánításában”. Ezen funkciójukat viszont abban az esetben
tudják betölteni, ha az állam részéről befolyásmentesen végezhetik tevékenységüket és a
választások során tisztességes és szabad versengésben mérettetik meg magukat a
választópolgárok előtt. Ezt fejezi ki a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény:
esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között. (...) Kiemelkedő fontossággal bír a
63/2008.(IV.30.) AB határozat, amely rögzítette, hogy „a parlamenti demokrácia alapja a
politikai pártok választópolgári támogatottságért való versengése. A demokrácia egészséges
működése nem képzelhető el politikai pluralizmus és a pártok politikai küzdelemben való
esélyegyenlősége nélkül. Ez viszont feltételezi a pártok tevékenységére vonatkozó jogi keret
azonosságát. Az államnak ezért semlegesnek kell maradnia a politikai pártok küzdelmében
és a politikai verseny feltételeit szabályozó jogszabályok megalkotása során”.
Hangsúlyozandó, hogy a több határozatban is megerősített álláspont kifejezetten a pártok
versengésében tartotta követelménynek az állami és önkormányzati szervek semlegességét
és azok az általános országgyűlési választások kontextusában születtek meg.”
[25]
E tárgykörben meghozott kúriai döntések (pl.: Kvk.III.37.328/2014/6.,
Kvk.III.37.305/2004/2., Kfv.II.39.090/2008/3., Kvk.IV.37.115/2008/2., Kvk.II.37.121/2008/2.)
közül a Kúria kiemeli a Kvk.IV.37.360/2014/2. számú eseti döntést, amely szerint: „A Ve. 2.§
(1) bekezdés c) pontja lényegében a pártok esélyegyenlőségének a követelményét rögzíti a
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választási eljárás során. A parlamenti demokrácia alapja a politikai pártok választópolgári
támogatottságért való versengése. A demokrácia egészséges működése nem képzelhető el
politikai pluralizmus és a pártok politikai küzdelemben való esélyegyenlősége nélkül.
Az azonos feltételeket tartalmazó jogi keret garantálja az állam semlegességét a politikai
pártok küzdelmében. Ez a követelmény az önkormányzatokra is irányadó, azaz az
önkormányzat - mint közhatalommal bíró szervezet - nem vehet részt a pártok országgyűlési
mandátumért folytatott küzdelmében sem valamely jelölt, jelölő szervezet mellett, sem
ellene. Ahogy az államnak, úgy az önkormányzatnak is kötelezettsége, hogy a politizáló
polgárok pártpreferenciáinak egyenlő esélyű kifejezését szavatolja. Az állam, illetve a
közhatalommal rendelkező önkormányzat a ténylegesen kialakult versenyhelyzetet nem
befolyásolhatja, nem nivellálhat, de a különbségek növelése irányába sem hathat.”.
A Ve. alapján kialakított kúriai gyakorlat – amint arra a Joggyakorlat-elemző csoport is
rámutatott - az állam, az önkormányzat és a szerveik kampányidőszakban folytatott
tevékenységét tartalmi vizsgálatnak veti alá annak megállapítása érdekében, hogy az a Ve.
szabályai szerint megvalósít-e kampánytevékenységet. Ha megállapítható, hogy a
jogorvoslati kérelemmel érintett tevékenység túlmutat az állami, önkormányzati szervek
közfeladatukból eredő, általános és semleges tájékoztatási tevékenységén, és
kampánytevékenységnek minősül, akkor ez sérti a Ve. alapelveit és jogsértés
megállapításának, valamint az annak megfelelő jogkövetkezmények alkalmazásának van
helye.
Jogalkotói meghatározás, hogy az önkormányzat jogi személy, amely természetes személyek
útján jár el, a képviselő-testület elnöke és képviselője a választópolgárok által megválasztott
polgármester. Az NVB iratszerűen rögzítette határozatában, hogy a kérelmező levelét a
boríték tanúsága szerint a város polgármestereként adta fel. Helytállóan állapította meg az
NVB, hogy kérelmező nem magánszemélyként írta meg és küldte el a levelét, hanem a város
polgármestereként. Azt is tényszerűen állapította meg az NVB, hogy a kérelmező a levélben
polgármesterként ismerteti a kormányzattól kapott támogatások mértékét, az azokból
megvalósított beruházásokat, és polgármesterként közli, hogy a Fidesz jelöltjét támogatja.
A Ve. 141.§-a szerint kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő
felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat
befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából. A polgármester az önkormányzat választott
képviselő-testületének szerveként beavatkozott a pártok szabad versengésébe azzal, hogy
a választópolgároknak kampányidőszakban polgármesterként megküldött levelében egy
jelölőszervezet jelöltjét támogatta, privilegizálta, amellyel a közhatalommal rendelkező
önkormányzat szerveként nem a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget
juttatta érvényre, hanem – támogatásáról biztosítva egy jelöltet - tevékenyen beleavatkozott
a pártok szabad versengésébe. Kúria egyet értett az NVB megállapításával, hogy e
magatartásával a kérelmező megsértette a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) pontjában rögzített, az
esélyegyenlőség érvényesítésének alapelvi követelményét.
Rámutat még a Kúria a következőkre: az NVB-nek eljárása során nem tényállítás és
véleménynyilvánítás között kellett különbséget tennie, hanem azt kellett megállapítania,
hogy a kérelmező magánszemélyként vagy a közhatalom gyakorlójaként írta meg és küldte
el a levelét, így döntése nem hozható közvetlen kapcsolatba az AB IV/619/2018. AB számú
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határozatával. Az NVB továbbá nem korlátozta sem magánszemély, sem ... polgármesterének
véleményalkotási jogát, így meg sem sérthette az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdését, hanem
annak jogkövetkezményét vonta le, hogy a kérelmező polgármesterként nem önkormányzati
feladatkörbe tartozó tevékenységet végzett, hanem a levelében névvel és képpel konkrétan
meghatározott jelölt, illetve megnevezett jelölő szervezet mellett kampányolt.
Kvk.II.37.480/2018/2.
A kifogástevő előadta, hogy az önkormányzat Lakitelek lakosaihoz olyan politikai nyilatkozatot
juttatott el, amely egy párt képviselőjelöltjének személyét illetően valótlan tényállításokat
tartalmaz. A kifogástevő szerint az önkormányzat tevékenysége a választói akarat
befolyásolására alkalmas kampánytevékenységnek minősül. A kifogásához bizonyítékként
csatolta a szórólapként terjesztett, az önkormányzat fejléces, címerrel ellátott politikai
nyilatkozatát. Álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában rögzített
választási alapelvek az önkormányzatokra is irányadóak, amelyből következően önkormányzat
nem vehet részt a pártok országgyűlési mandátumért folytatott küzdelmében sem valamely
jelölt, jelölő szervezet mellett, sem pedig ellene.
Az OEVB és az NVB 45/2018. (IV. 08.) számú határozatával a kifogásnak részben helyt adott,
és megállapította, hogy az önkormányzat megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontját, ezért
eltiltotta a további jogszabálysértéstől, és ötszázezer forint bírság megfizetésére kötelezte.
A Kúria a felülvizsgálat során azt vizsgálta, hogy a kérelmező tájékoztatása
kampánytevékenységnek minősült-e. A Ve. 140. §-a alapján kampányeszköznek minősül
minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak
megkísérlésére. A Ve. 141. §-a alapján kampánytevékenység a kampányeszközök
kampányidőszakban történő felhasználása, és minden egyéb kampányidőszakban folytatott
tevékenység a választói akarat befolyásolása, vagy ennek megkísérlése céljából.
A Kúria e körben osztja az NVB és az OEVB azon álláspontját, amely szerint a kérelmező
kifogásolt tevékenysége a választói akarat befolyásolására alkalmas „egyéb”
kampánytevékenységnek minősül. A kérelmező által megvalósított tájékoztatás annak
tartalma alapján ugyanis – a kérelmező által is elismerten – a jelölt kampánytevékenysége
során kifejtettek megcáfolására irányult, így tehát alkalmas volt arra, hogy a jelölt választási
kampányát gyengítse. A közhatalommal rendelkező önkormányzat a ténylegesen kialakult
versenyhelyzetet azonban nem befolyásolhatja, még akkor sem, ha a kampány során tett
egyes állításokat sérelmesnek, valótlannak ítéli meg.
Kvk.III.37.481/2018/2.
Kúria rögzítette, hogy a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmében helyesen mutatott rá
arra, hogy sem ügyvédi, sem önkormányzati képviselői minősége nem alapozhatta meg a
jelöltek és jelölőszervezetek közötti esélyegyenlőség sérelmét a kérelmező pártsemlegességének feladása. A Kúria irányadó gyakorlata alapján az állam semlegességének
követelménye az állami és önkormányzati szerveket, mint a közhatalom letéteményeseit
terheli. A kampányidőszak alatt a jelöltek és a jelölő szervezetek a Ve. 2. § (1) bekezdés c)
pontjában foglalt esélyegyenlőségének érvényesítése érdekében az állami, illetve az
önkormányzati szerveknek tartózkodniuk kell attól, hogy a pártok szabad versengésébe
beavatkozzanak [BH 2014/12/379., Kvk.IV.37.360/2014/2.]. A kérelmező önkormányzati
8

képviselőként nem gyakorol közhatalmi jogköröket, nem rendelkezik a közhatalmi szervek
számára biztosított erőforrásokkal, amelyekkel befolyásolni tudná a jelöltek közötti
esélyegyenlőséget. Politikai tevékenysége nem tudható be az önkormányzat, mint
közhatalom tevékenységének, nem az önkormányzat nevében járt el, és ez a pozíció nem is
volt alkalmas arra, hogy ezt a látszatot keltse. Jelen ügyben a kérelmező – a rendelkezésre álló
adatok szerint - semmilyen, az önkormányzathoz akár csak közvetetten köthető
tevékenységet nem végzett, önkormányzati erőforrást nem használt fel. Ennélfogva nem
merült fel a közhatalmi szervek semlegességi követelményét sértő magatartás, amely a
jelöltek és jelölőszervezetek közti esélyegyenlőséget megbonthatná. Minderre tekintettel az
NVB határozatában meg sem jelölt érvek és indokok alapján nem volt megállapítható az
esélyegyenlőség Ve. 2.§. (1) bekezdés c) pont szerinti sérelme.
Kvk.V.37.522/2018/2.
A szavazás napján 9 óra körül a szavazókörben egy választópolgár élni kívánt a szavazati
jogával, a szavazáshoz a szavazatszámláló bizottság segítségét kérte. E választópolgár
nyilatkozata alapján a szavazatszámláló bizottság két tagja azt a tájékoztatást adta, hogy egy
párt jelöltje, akire le akarja adni a szavazatát, nem ennek az egyéni választókerületnek a
jelöltje. A választópolgár kijelentette, hogy szavazatát azért kívánja leadni ezen jelöltre, mert
ezért „neki fizetnek”, azaz szavazata ilyen irányú érvényesítése esetén anyagi juttatást fogad
el. A választópolgár a szavazatszámláló bizottság tájékoztatása után elhagyta a szavazókört,
majd rövid időn belül visszatért, és leadta szavazatát.
A felülvizsgálati kérelmet a Kúria a választás tisztaságára, az önkéntes részvételre, a jóhiszemű
és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelvek megsértése tekintetében találta
alaposnak. A Kúria már több határozatában rámutatott a következőkre: „Az eljárási határidők
rövidsége miatt a választási ügyek többségében nehézséget okoz, hogy hitelt érdemlően
bizonyítani tudja a kifogást tevő/kérelmező az állítását, hiszen a csatolt iratok, tárgyi
bizonyítási eszközök hitelességének ellenőrzése a rövid határidőkre tekintettel nem mindig
lehetséges, a bizonyítottság hiánya pedig a kifogást tevő/kérelmező terhére esik, ami a
beadvány elutasítását eredményezi. Nincs egyértelműen megfogalmazott elvárás arra nézve,
hogy a bizonyítottság milyen foka szükséges ahhoz, hogy a választási bizottságok, majd a
bíróság megállapítsa a jogsértést, ebben a körben egyértelműen széles a mérlegelési
lehetőség. A mérlegelés során azonban elvárás, hogy a bizonyítási eszközök legyenek
alkalmasak a hivatkozottak bizonyítására, illetve a választási bizottságnak, bíróságnak az
esetleges ellentmondásokat fel kell oldani.” (Kvk.I.37.470/2018/2., Kvk.I.37.495/2018/2.).
A Kúria egyetért a felülvizsgálati kérelemben kifejtett jogi állásponttal, mely szerint nem
szükséges a kérelemmel érintett alapelvi rendelkezések megsértésének megállapításához az
anyagi juttatás választópolgár általi elfogadása, illetve az, hogy a választópolgár ennek
nyújtásától tegye függővé a szavazatát. A választási eljárásban való önkéntes részvétel
lényege, hogy a részvételre a választópolgár saját szándéka, döntése alapján kerüljön sor.
Az önkéntesség elvébe ütköző magatartásnak minősül nemcsak az anyagi ellentételezés
adása, hanem annak ígérete is, ha a szavazás meghatározott irányú ellentételezéséért
történik, mindez sérti a választás tisztaságát, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű
joggyakorlás elvét. A kérelmező által megjelölt alapelvek megsértésének megvalósulását
jelen ügyben kétséget kizáróan igazolják a becsatolt jegyzőkönyvek, amelynek hitelessége
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nem kérdőjelezhető meg. A jogsértés továbbá megállapítható abban az esetben is, ha nem
válik ismertté az elkövető személye (Kvk.III.37.502/2018/2.).
Rámutat a Kúria arra, a döntése jelen ügyben azon alapult, hogy az NVB – bár elfogadta
hitelesnek a jegyzőkönyveket – a jegyzőkönyvekben tetten érhető jogsértések kapcsán nem
megfelelően értékelte az ezekkel összefüggő egyéb bizonyítékokat, illetve, bizonyítási
hiányosságokra hivatkozva, tévesen járt el akkor, amikor nem állapította meg a kérelmező
jogorvoslati kérelmeiben megjelölt alapelvi rendelkezések megsértését. A Kúria az előzőekben
részletezettek szerint, tehát csupán részben adott helyt a jogorvoslati kérelemnek, mivel a
jelen ügyben megállapított jogsértések nem elégségesek a szavazás eredményének
megsemmisítésére, a szavazóköri szavazás megismétlésének elrendelésére. A kifogás ugyanis
nem tekinthető a Ve. 241.§-a szerinti választás eredménye elleni jogorvoslatnak, ezért
főszabály szerint nem alkalmas jogorvoslati eszköz az eredmény megállapításának
felülbírálatára. Az eredmény megsemmisítésére kizárólag az eredményt megállapító döntés
elleni jogorvoslat keretében kerülhet sor. Ennek oka következik a Ve. 211. § és 241.§
rendelkezéseiből, melyek szerint az eredmény elleni jogorvoslat elkülönül a választási eljárás
szabályainak, alapelveinek megsértése miatti kifogástól, másrészt a szavazás napján még nincs
is megállapított eredmény, a szavazóköri eredmény továbbá nem önállóan, hanem csak a
választási bizottság eredményt megállapító döntése elleni jogorvoslattal támadható a Ve.
241.§ (1) bekezdés értelmében. A kérelmező által megjelölt Ve. 218.§ (2) bekezdés c) pontja
alapján ezért nincs lehetőség az eredmény megsemmisítésére, a szavazás megismétlésére
(Kvk.I.37.495/2018/2., Kvk.VI.37.494/2018/2.).
 Választási eljárás alapelvei: esélyegyenlőség TV műsorok esetén
Kvk.VI.37.432/2018/2., Kvk.III.37.443/2018/2., Kvk.VI.37.468/2018/2. (utóbbit lásd alább
bővebben), Kvk.IV.37.359/2014/2., Kvk.I.37.469/2018/2.
Az NVB a kifogásnak határozatával helyt adott és megállapította, hogy a HírTV Zrt.
médiaszolgáltató megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a
jelöltek és jelölő szervezetek között alapelvet azzal, hogy a Frontvonal című műsora
2018. március 30-án sugárzott adásában két párt közös egyéni választókerületi jelöltjének
nem biztosított megjelenési lehetőséget. A kifogással támadott műsorszámmal kapcsolatban
az NVB rögzítette, hogy általánosságban a meghatározott tartalmú műsorszámokat - saját,
illetve a Kúria gyakorlata alapján - az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban,
összességükben vizsgálja. Jelen ügyben azonban eltérő eljárást indokol az a körülmény, hogy
a kifogás egy olyan tematikus műsorszámot érint, amely témája nem általában az
országgyűlési képviselők választása, hanem egy egyéni választókerület bemutatása. Mivel a
Frontvonal című műsor minden egyes műsorszámának témája egy adott választókerület
bemutatására törekedett, ezért azok vizsgálata nem végezhető el a műsorfolyam egészét
tekintve. Az egyes választókerületi választások bemutatásával foglalkozó műsorszámoknak
egyedi jellegüknél fogva önmagukban kell kiegyensúlyozottnak lenni. A kiegyensúlyozottság
követelményének megvalósulása a vizsgált műsorszám kapcsán akkor lenne megállapítható,
hogyha a kérelmező a választókerületi választással kapcsolatban valamennyi érintett jelöltnek
azonos feltételek mellett biztosította volna a megjelenési lehetőséget az adott műsorszámon
belül. Végezetül rámutatott az NVB, hogy kampányidőszakban a Ve. általános része, így az
abban foglalt alapelvek az országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltató közéleti politikai
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műsorára is érvényesek, a szerkesztési szabadság tekintetében korlátokat testesítenek meg.
A kérelmező azon magatartása, mely nem azonos feltételekkel biztosította az adott
választókerületben induló jelöltek számára a megjelenés lehetőségét, sértette a Ve. 2. § (1)
bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség alapelvét.
Az NVB a Ve. 152. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a Ve. 218. § (2) bekezdés
a)-b) pontjában megjelölt jogkövetkezmények alkalmazásán túl kötelezte kérelmezőt a
határozat rendelkező részének a közléstől számított három napon belül a jogsértő közléssel
azonos napszakban és ahhoz hasonló módon való közzétételére.
Az Mttv. 3. § második mondata szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának
meghatározása szabad, és a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik
e törvényben foglaltak betartásáért.
Az Mttv. 7. § alapján a médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő
médiaszolgáltatást nyújtók, a műsorterjesztők az Mttv. hatálya alá tartozó tevékenységek
végzése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően az e törvényben
meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal,
felhasználókkal, előfizetőkkel, kölcsönösen együttműködve eljárni.
Az Mttv. 203. § 41. pontja értelmében „Médiaszolgáltató: az a természetes vagy jogi személy,
aki vagy amely szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának
megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a
médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való
felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a médiaszolgáltatás
tekintetében.”
A Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során
érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.
A Kúria az NVB határozati érvelésével teljeskörűen egyetért, azaz a kiegyensúlyozottság akkor
lett volna megállapítható, ha a kérelmező az adott választókerületben érintett jelölteknek
egyenlő feltételek mellett biztosítja a megjelenést. A Kúria rámutat, hogy a
kiegyensúlyozottság követelményének, illetve az esélyegyenlőségnek – általános esetben –
egy több részből álló műsorfolyamban valóban a műsorfolyam egészét tekintve kell
megvalósulnia, ez van összhangban a Kúria egységes joggyakorlatával is. Ugyanakkor, ha a
műsorfolyamban való megjelenés lehetősége valamely, a médiaszolgáltató oldalán felmerült
okból, indokból egyetlen adásra korlátozódik, akkor az ebből való kimaradás (kihagyás) a
kiegyensúlyozottságot, illetve az esélyegyenlőséget önmagában sérti. A kifogással érintett
ügyben éppen ez történt. A műsorfolyam egyes adásai tematikusak voltak. Minden este egy
választókerület mutatkozott be, így annak jelöltjei máskor nem juthattak
médiamegjelenéshez.
Kvk.III.37.443/2018/2.
Az NVB rámutatott arra, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és
rendeltetésszerű elvének megsértése is megállapítható, ha a választási kampányban a jelöltek
és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség tartósan és súlyosan sérül, és e vonatkozásban
is megalapozottnak tartotta a kifogást. Az NVB értékelte azt a tényt, hogy a TV2 országosan
elérhető lineáris médiaszolgáltató. A bírság összegének meghatározásakor figyelemmel volt a
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tevékenység ismétlő jellegére és a korábban, hasonló okból kiszabott bírságra, a
jogszabálysértés súlyára is.
A Kúria már több, az NVB határozatában is felhívott döntésében kifejtette, hogy a
műsorszolgáltató számára törvény biztosítja a szerkesztői szabadságot, a Ve. alapelvi
szabályainak pedig a műsorszámok összességében kell érvényesülni.
Az Alkotmánybíróság 1/2007.(I.18.) AB határozatából is az tűnik ki, hogy a kiegyensúlyozott
tájékoztatás követelménye nem értelmezhető úgy, mint amely azt a követelményt támasztja
a műsorszolgáltatóval szemben, hogy az minden egyes álláspontot minden műsorszámban
megjelenítsen. Ha a kiegyensúlyozottsági követelmény érvényesülésére minden esetben
kizárólag egy műsorszámon belül keríthetne sort a műsorszolgáltató, az a média – azon belül
a szerkesztési szabadság – olyan fokú sérelmét jelentené, amelyet a legitim jogalkotói cél, a
véleménypluralizmus elérése nem igazol. A Ve. alapelvi követelmények teljesülését érintően
tehát nem egyes műsorok, hanem a műsorfolyam vizsgálatát kell elvégezni.
A műsorszám – műsorfolyam kapcsolat megteremthetősége során a Kúria irányadónak azt
tekinti, hogy műsorfolyamként az adott ügy szempontjából összehasonlításra alkalmas
meghatározott tartalmú műsorszámok értékelésére van lehetőség (Kvk.III.37.375/2015/3.,
Kvk.III.37.376/2015/3., Kvk.I.37.388/2018/2.).
Kvk.VI.37.468/2018/2.
Magánszemély kifogásában előadta, hogy a Baja Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában
álló – rövidítve – Baja Marketing Kft., mint kiadó által nyomtatott formában és interneten is
megjelentetett Bácskai Napló című önkormányzati lap, az általa működtetett Bajai Televízió
és a baja.hu holnap az országgyűlési választási kampányban folytatott kiadói és szerkesztői
gyakorlatával súlyosan megsértette a választási eljárásról szóló Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és
e) pontjait.
Az OEVB és az NVB határozataikban megállapították, hogy a Baja Marketing Kft. megsértette
a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, a jelöltek és jelölő szervezetek közti
esélyegyenlőség alapelvét azzal, hogy a Bajai Televízió 2018. február 20. és március 29. közötti
időszak során megjelent Híradó című műsorszámaiban egy párt képviselőjelöltjének
aránytalanul több megjelenési lehetőséget biztosított, mint a többi pártnak.
A kúriai rögzítette, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény (Mttv.) 3. § második mondata szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék
tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel
tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Az Mttv. 7. §-a alapján a médiaszolgáltatók az
Mttv. hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és tisztesség
követelményeinek megfelelően az e törvényben meghatározottak szerint kötelesek egymással
és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen
együttműködve eljárni. Az Mttv. 203. § 41) pontja értelmében „Médiaszolgáltató: az a
természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerkesztői felelősséggel rendelkezik a
médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza azok összeállítását.
A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló
tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti és nem eredményez szükségszerűen jogi
felelősséget a médiaszolgáltatás tekintetében.”
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A Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja rögzíti, hogy a választási eljárás szabályainak alkalmazása
során érvényre kell juttatni – többek között – az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő
szervezetek között alapelvét. A jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség körében
a Kúria a Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzésében hangsúlyozta, hogy a választási kampány
a jelölő szervezetek és jelöltek közötti verseny, melyek kifejezett célja a választópolgári akarat
befolyásolása, formálása, a választópolgárok meggyőződésének kialakítása. A kampányhoz
kötődő jogegyenlőség követelménye, az egyenlő esély elve a választási kampány idején
akkor érvényesül, ha a jelölő szervezetek és jelöltek számára azonosak azok az objektív,
külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a választókhoz.
Így külső, objektív feltétel egyebek mellett az is, hogy azonos eséllyel férjenek hozzá azokhoz
az eszközökhöz, alkalmazhassák azokat a technikákat, amelyek sikeresen és hatékonyan
többszörözik meg kommunikációjuk meggyőző erejét. Ebből következően megbomlik a
választási versengésbeli esélyegyenlőség akkor, ha valamely jelölő szervezet vagy jelölt a
kampányidőszakában olyan támogatásban részesül, olyan segítséget kap, amely őt ésszerű
indok nélkül privilegizálja más szervezetekhez és jelöltekhez képest. A választási versengés
során megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény, avagy látszat,
amikor a helyi közhatalom a választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik
jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel.
A Kúra a Kvk.I.37.394/2014/2. számú végzésében kiemelte, hogy bár a helyi önkormányzatok
kiadványaiban a települések prominens személyeinek többszöri megjelenítése általános
jelleggel nem kifogásolható, mivel azonban az önkormányzat sajtóterméke a helyi
közhatalmat jeleníti meg, választási időszakban megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének
érvényesülését az a tény, vagy akár csak látszat, ha a választási kampányban semleges
pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel.
Az Mttv. alapján a Baja Marketing Kft. médiaszolgáltatónak minősül, a társaságnak egyedüli
tulajdonosa Baja Város Önkormányzata, ezért a felperes által működtetett Bajai Televízió
Híradójának – egyebek mellett – biztosítania kell a jelöltek és jelölő szervezetek közötti
esélyegyenlőséget a választási kampány idején, valamint meg kell felelnie az Mttv. hivatkozott
rendelkezéseinek és a Kúria felhívott döntéseiben foglalt elveknek is. Vagyis a helyi
közhatalom az általa működtetett médián keresztül sem adhatja fel a választási kampányban
semleges pozícióját az egyik jelölő szervezet vagy jelölt támogatása érdekében.
A kérelmező által leírtakból egyértelműen bizonyítást nyert, hogy amíg az egyik jelölt összesen
19 alkalommal szerepelt a Híradóban, addig a többi jelölő szervezet, jelölt összesen négyszer.
A Kúria megítélése szerint ez olyan aránytalan és indokolhatatlan különbség, mely
önmagában megalapozza a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség sérelmét.
Nem érvényesülhet az egyenlő esélyek elve, amikor egy jelölő szervezet országgyűlési
képviselőjelöltje a választási kampány részét képező 5 héten belül majdnem ötször több
alkalommal szerepel a helyi önkormányzat által fenntartott televízió hírműsoraiban, mint az
összes többi jelölő szervezet és annak jelöltjei.
A felülvizsgálati bíróság rámutat, hogy az esélyegyenlőség elvét nem csak a
kampányrendezvények vonatkozásában, hanem a teljes műsorfolyamban és azon belül a
hírműsorokban alkalmanként és összességében is be kell tartania a médiaszolgáltatónak, jelen
esetben a kérelmezőnek. A kampányidőszakban minden médiamegjelenés egyrészt –
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főszabály szerint – az érintett jelölő szervezetet és/vagy jelöltet népszerűsíti, másrészt
lehetőséget biztosít a számára az általa elért eredmények propagálására és politikai tervei
ismertetésére.
A Kúria hangsúlyozza, hogy az esélyegyenlőség elve érvényesülése biztosítása a gyakorlatban
a médiaszolgáltató feladata, amelynek törekednie kell a kiegyensúlyozottság megvalósítására.
A választókerületben érintett jelölő szervezetek, jelöltek számára a médiaszolgáltatónak
egyenlő feltételek mellett kell biztosítania a megjelenést, mely különböző tartalmak, így
televízió műsorok esetén más-más kötelezettséget jelent.
A Kúria a Kvk.VI.37.432/2018/2. számú végzésében rámutatott, hogy amennyiben a
műsorfolyamban való megjelenés lehetősége egyetlen adásra korlátozódik, akkor az ebből
való kihagyás a kiegyensúlyozottságot, illetve az esélyegyenlőséget önmagában sérti.
A médiaszolgáltató az esélyegyenlőséget – és ezen keresztül a kiegyensúlyozottságot – a
rendelkezésére álló eszközök felhasználásával köteles biztosítani a konkrét helyzetnek
megfelelően.
 Választási eljárás alapelvei: esélyegyenlőség sajtótermék esetén
Kvk.I. 37.435/2018/3., Kvk.V.37.485/2018/2., Kvk.III.37.236/2018/4., Kvk.III.37.482/2018/2.
(utóbbiakat lásd alább)
Az önkormányzati lapok szerkesztői szabadságának korlátját jelenti a helyi közhatalomtól a
választási kampányban elvárt és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjából következő semleges
pozíció. Az NVB rögzítette, hogy a 24 oldalas lapszámban 13 oldalon jelenik meg jelölttel,
jelölőszervezettel kapcsolatos tartalom. Az OEVB-től eltérően a miniszterelnöki beszédnek a
választási kampánnyal való közvetlen kapcsolatát egyértelműen leszögezte. Az interjú közlése,
annak ismertetése a Ve. 140. §-a szerinti kampányeszköznek tekinthető. Hangsúlyozta, hogy
az indokolatlan előny megállapíthatóságát nemcsak a megszólalások és szerepeltetések
jogcíme alapozhatja meg, hanem figyelembe kell venni a jelölt szereplésének mennyiségét,
illetve vele vagy jelölő szervezetével kapcsolatos cikkek tartalmát.
A Kúria álláspontja szerint az NVB megfelelő alapossággal rögzítette határozata indokolásában
a kifogás elbírálása körében irányadó tényállást, abból a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja
értelmezése tekintetében is helytálló következtetésre jutott. Az NVB megfelelő alapossággal
rögzítette határozata indokolásában a kifogás elbírálása körében irányadó tényállást, abból a
Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja értelmezése tekintetében is helytálló következtetésre jutott.
A Kúria korábbi döntéseiben már foglalkozott a Ve.-ben rögzített esélyegyenlőségre
vonatkozó alapelvnek a sajtótermékekben megjelenő tartalommal való összefüggéseivel.
A Kúria jelen ügy megítélésénél is e döntésekben foglaltakat tekinti kiinduló pontnak:
„[a] választási kampány a jelölő szervezetek és jelöltek közötti verseny, amelynek kifejezett
célja a választópolgári akarat befolyásolása, formálása, a választópolgárok meggyőződésének
kialakítása. A kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye, az egyenlő esély elve a
választási kampány idején akkor érvényesül, ha a jelölőszervezetek és jelöltek számára
azonosak azok az objektív, külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket
eljuttatni a választókhoz. Így külső, objektív feltétel egyebek mellett az, hogy azonos eséllyel
férjenek hozzá azokhoz az eszközökhöz, alkalmazhassák azokat a technikákat, amelyek
sikeresen és hatékonyan többszörözik meg kommunikációjuk meggyőző erejét.” Hangsúlyozta
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„megbomlik a választási versengésbeli esélyegyenlőség akkor, ha valamely jelölő szervezet
vagy jelölt a kampány időszakában olyan támogatásban részesül, olyan segítséget kap, amely
őt ésszerű indok nélkül privilegizálja más szervezetekhez és jelöltekhez képest. A választási
versengés során megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény, avagy
látszat, amikor a helyi közhatalom a választási kampányban semleges pozícióját feladva az
egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel” (Kvk.IV.37.359/2014/2. sz. végzés).
A „a helyi önkormányzatok kiadványaiban a települések prominens személyeinek többszöri
megjelenítése általános jelleggel nem kifogásolható, mivel azonban az önkormányzat
sajtóterméke a helyi közhatalmat jeleníti meg, választási időszakban megkérdőjelezi az
egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény-, vagy akárcsak látszat, ha választási
kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel.
Ilyen esetekben politikai hirdetés hiányában is alkalmas lehet az adott lapszám arra, hogy helyi
szinten megbontsa a jelölő szervezetek és a jelöltek közötti esély egyenlőségét.”
(Kvk.I.37.394/2014/2. sz. végzés).
Az esélyegyenlőség alapelvének értelmezése kapcsán kidolgozott kúriai tételt az
Alkotmánybíróság is elfogadta. Az AB kimondta: „Alkotmányjogi szempontból nem
kifogásolható, ha választás idején az alapvetően közpénzből működtetett állami
médiaszolgáltatón az NVB és a Kúria – az általuk megállapított tényállás alapján – számon kéri
a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában védett esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek
közötti alapelv megsértését. (IV/579/2018. AB határozat [33]).” Bár ezt a megállapítást
közmédiára vonatkozóan tette, de a Kúria álláspontja szerint ez alkalmazandó a helyi
önkormányzati, közpénzből finanszírozott nyomtatott sajtó tekintetében is.
Nem tévedett ezért az NVB, mikor a fenti szempontból vizsgálta a kifogásolt sajtótermékben
megjelent beszámolókat és elemezte azok tartalmát az esélyegyenlőség alapelvének
teljesülése érdekében. A Kúria szerint is a beszámoló alkalmas arra, hogy a kormánypárti jelölő
szervezetek, jelöltek támogatására való buzdítására.
A jelöltek esélyegyenlősége akkor lett volna biztosított, ha az ellenzéki jelöltek, jelölő
szervezetek ezekről a témákról, vagy hasonló témában történő megnyilvánulásairól is tudósít
a kérelmező. Attól, hogy azonos számban kerülnek megemlítésre a jelöltek még nem valósul
meg az esélyegyenlőség biztosítása, mert az a kontextus, amelyben említésük történik nem
egy adott témában elfoglalt álláspontjuk, véleményük ismertetését jelenti. A Kúria itt utal az
Alkotmánybíróság 3096/2014. (IV. 11.) AB határozatában foglaltakra, mely kifejtette, hogy
„Minden jelöltnek alapvetően azonos lehetőségek kell, hogy a rendelkezésére álljanak a
választási kampányban, vagyis a szavazatokért való verseny nyitott kell, hogy legyen. Ez azt
jelenti, hogy az „államnak” elkötelezettnek kell lennie a törvények olyan alkalmazása iránt,
amely az egyenlő bánásmódot biztosítja minden érintettet illetően a választási eljárásban.”
Fenntartja a Kúria azt az álláspontját, hogy az önkormányzati lapok szerkesztési gyakorlatát
választási kampányidőszakban a Ve. követelményei korlátozhatják. A fent már idézett
joggyakorlat alapján a Ve. rendelkezéseiből az következik, hogy a Ve. 146.§ b) pontja szerinti
politikai hirdetés Ve. 148.§-ában meghatározott szigorú – és egyenlő megjelenési esélyeket
biztosító – feltételei közötti közzétételén túlmenő választási kampánytevékenységet helyi
önkormányzat sajtóterméke nem folytathat. Választási kampánytevékenység a Ve.141.§-a
alapján kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb
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kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek
megkísérlése céljából.
A vizsgált beszámolók a Kúria megítélése és elemzése szerint is alkalmasak a választóakarat
befolyásolására, ezek közlésével az önkormányzati lap semleges pozícióját feladva egy konkrét
jelölő szervezet, illetve jelölt mellett foglal állást és ezzel megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés
c) pontjában előírt esélyegyenlőség alapelvét.
Kvk.III.37.236/2018/4.
Kvk.II.37.907/2014/3.)

(ld.

még:

Kvk.I.37.394/2014/2.,

Kvk.IV.37.359/2014/2.,

A Kúria megállapította, hogy a Budapest, XXI. kerület, Csepel Önkormányzatának Csepeli
Hírmondó, a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság által kiadott
sajtótermék 2018. február 22-én megjelent IX. évfolyam 7. száma megsértette a jelöltek és
jelölő szervezetek közti esélyegyenlőséget azzal, hogy az egyik jelölt számára a többi jelölthöz
képest sokszoros megjelenési lehetőséget biztosított, amely alkalmas volt arra, hogy helyi
szinten megbontsa a jelölő szervezetek és jelöltek egyenlő esélyét a választói akarat
kialakításában, formálásában, ezzel pedig sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
alapelvet.
Ve. 2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a
következő alapelveket: (…) c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között (…).
A köztulajdonban álló kiadónak – a közhatalmat gyakorló szerveknek és a nemzeti vagyonba
tartozó gazdasági társaságoknak a választási kampánnyal kapcsolatos semlegessége
követelményére figyelemmel – a közpénzből kiadott nyomtatott sajtótermék esetén a jelöltek
és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség magas fokát kell biztosítania, míg
magántulajdonban álló kiadó piaci bevételekből finanszírozott nyomtatott sajtóterméke
esetén a szerkesztői szabadság szinte korlátlanul érvényesülhet.
A képviselőjelölti minőségben való megjelenés körében irányadó a Kúria következetes
gyakorlata (Kvk.I.37.394/2014/2., a Kvk.IV.37.359/2014/2., a Kvk.II.37.907/2014/3.). Ezek
együttes értelmezése alapján a választási kampány idején a települések prominens
személyeinek többszöri megjelenítése az önkormányzat nyomtatott sajtótermékében akkor
nem sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapelvet, ha összességében a többszöri
megjelenítés nem jár azzal akár csak a látszat szintjén, hogy az önkormányzati sajtótermék „a
választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett
tűnik fel”.
Míg a mozgóképből és a hangból álló médiaszolgáltatásokban közzétett médiatartalom
műsorszámokból áll, addig nyomtatott sajtótermék esetén az egyes lapszámok cikkekből és
képekből tevődnek össze. Ahogyan lineáris médiaszolgáltatás esetén egyes kiragadott
műsorszámok általában nem alkalmasak a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának megsértésének
megállapítására, és az egymásra tekintettel közölt műsorszámokat főszabály szerint
együttesen kell értékelni, ugyanígy a nyomtatott sajtótermék esetében az egy lapszámot
alkotó cikkek és képek összességét kell értékelni. A Kúria – egy önkormányzati lapban
megjelent tartalom kapcsán – elvi jelleggel rögzítette, hogy „[a] választási kampány a jelölő
szervezetek és jelöltek közötti verseny, amelynek kifejezett célja a választópolgári akarat
befolyásolása, formálása, a választópolgárok meggyőződésének kialakítása.
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A kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye, az egyenlő esély elve a választási
kampány idején akkor érvényesül, ha a jelölőszervezetek és jelöltek számára azonosak azok az
objektív, külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a
választókhoz. Így külső, objektív feltétel egyebek mellett az, hogy azonos eséllyel férjenek
hozzá azokhoz az eszközökhöz, alkalmazhassák azokat a technikákat, amelyek sikeresen és
hatékonyan többszörözik meg kommunikációjuk meggyőző erejét.” Ebből következően
„[megbomlik a választási versengésbeli esélyegyenlőség akkor, ha valamely jelölő szervezet
vagy jelölt a kampány időszakában olyan támogatásban részesül, olyan segítséget kap, amely
őt ésszerű indok nélkül privilegizálja más szervezetekhez és jelöltekhez képest.
A választási versengés során megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a
tény avagy látszat, amikor a helyi közhatalom a választási kampányban semleges pozícióját
feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel” (Kvk.IV.37.359/2014/2. sz.
végzés). Tehát, bár „a helyi önkormányzatok kiadványaiban a települések prominens
személyeinek többszöri megjelenítése általános jelleggel nem kifogásolható, mivel azonban az
önkormányzat sajtóterméke a helyi közhatalmat jeleníti meg, választási időszakban
megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény-, vagy akárcsak látszat,
ha választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt
mellett tűnik fel. Ilyen esetekben politikai hirdetés hiányában is alkalmas lehet az adott
lapszám arra, hogy helyi szinten megbontsa a jelölő szervezetek és a jelöltek közötti esély
egyenlőségét.” (Kvk.I.37.394/2014/2. sz. végzés).
A Kúria fenti döntéseiből tehát az következik, hogy az önkormányzati lapok szerkesztési
gyakorlatát választási kampányidőszakban a Ve. követelményei korlátozhatják. E körben is
utalni kell arra a megállapításra, amely szerint „az időszaki kiadvány felelősséget visel a közölt
tartalomért abban az esetben is, amikor választási kampány idején tesz közzé politikai, közéleti
tartalmakat” (Kvk.IV.37.359/2014/2. sz. végzés). A Kúria megítélése szerint a fenti joggyakorlat
alapján a Ve. rendelkezéseiből az következik, hogy a Ve. 146.§ b) pontja szerinti politikai
hirdetés Ve. 148.§-ában meghatározott szigorú – és egyenlő megjelenési esélyeket biztosító –
feltételei közötti közzétételén túlmenő választási kampánytevékenységet helyi önkormányzat
sajtóterméke nem folytathat. Választási kampánytevékenység a Ve.141.§-a alapján
kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb
kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek
megkísérlése céljából. Jelen ügyben tehát azt kellett vizsgálni, hogy a kifogásolt önkormányzati
sajtótermék a Ve.141.§-ának második fordulata szerinti olyan kampányidőszakban folytatott
tevékenység-e, amely a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányul,
magyarán a helyi önkormányzat - sajtótermékének tartalmával - valamely jelölt vagy jelölő
szervezet mellé állt-e. Ez azt is jelenti egyben, hogy szemben egy nem állami, önkormányzati
médiatartalom-szolgáltatóval, az önkormányzati lapok szerkesztői szabadságnak korlátját
jelenti a helyi közhatalom választási kampányban elvárt és a Ve.2.§ (1) bekezdés c) pontjából
következő semleges pozíciója.
Szükségesnek tartja kiemelni a Kúria azt, hogy a kifogásolt lapszám az országgyűlési képviselők
2018. évi általános választásának kampányidőszakában jelent meg.
A Kúria álláspontja szerint a sajtótermék megjelenési területén széles körben eljut a
választókhoz. Azon körülmény, hogy a lapnak szinte minden egyes oldalán megjelenik Németh
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Szilárd István neve, fényképe, a róla szóló tudósítás önmagában elegendő a választói akarat
befolyásolására. Az ilyen értékű – nem vitásan túlzott – szerepeltetés alkalmas arra, hogy helyi
szinten a jelölő szervezetek és a jelöltek egyenlő esélyét megbontsa a választói akarat
kialakításában, formálásában, ezzel pedig a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapelv
sérül. Mindezért a Kúria álláspontja szerint megalapozottan kifogásolta a kérelmező Németh
Szilárd István aránytalanul túlzott mértékű megjelenítését, népszerűsítését a vizsgált
lapszámban, ezért a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapelvi sérelem megállapítható
volt.
Kvk.III.37.482/2018/2.
Egy magánszemély kifogást nyújtott be, amelyben előadta, hogy a Mohácsi Önkormányzati
Hírek című helyi hetilapban közzétettek sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában
foglalt alapelveket. A Mohácsi Önkormányzati Hírek tartalmát két szempontból is kifogásolta.
Egyfelől sérelmezte, hogy a 2018. április 6-i lapszámban Mohács város polgármestere nagy
terjedelemben és a lapszám más tartalmi elemeinél nagyobb betűméretben hívta fel a
választópolgárokat arra, hogy egy bizonyos párt listájára és annak helyi képviselőjelöltjére
szavazzanak. Másfelől sérelmezte ugyanezen lapban két - az első és második oldalon, valamint
a harmadik oldalon - megjelentetett cikket is, mivel mindkettőben megszólalt és nyilatkozott
a képviselőjelölt, aki a kormány érdemeire hívta fel a figyelmet. Beadványozó kifogásolta, hogy
ezen cikkek mellett ugyanebben a lapban más képviselőjelöltnek megszólalást nem
biztosítottak. A beadványozó kérte, hogy a jogszabálysértőt a választási bizottság sújtsa a
legmagasabb összegű pénzbírsággal és kötelezze az elmarasztaló határozatnak a következő
lapszámban kommentár nélküli közlésére, illetve tiltsa el a további jogsértéstől.
Az OEVB és az NVB a kifogásnak részben helyt adott, és megállapította, hogy a Ve. 2. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti alapelv megsértését. Megállapították, hogy a lapban megjelenő és
Sz.J. által aláírt, egy párt jelöltjére való szavazásra buzdító nagy terjedelemben és nagyobb
betűméretben közreadott felhívás alapján a kifogást megalapozott volt, és megállapította,
hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja sérült.
A Kúria osztotta az OEVB és az NVB álláspontját, miszerint a Sz.K. kérelmező kifogásolt
tevékenysége az önkormányzati lapban tett felhívása nem vitásan kampánytevékenységnek
minősül, mivel a választói akarat befolyásolására alkalmas - politikai hirdetés - volt, amely
megfelelő eszköz arra, hogy a jelölt H.J. választási kampányát erősítse, tehát olyan eszköz,
amely alkalmas volt a választói akarat befolyásolására [Ve.140.§]. Amint azt az NVB is kifejtette
határozatában hivatkozva a Kvk.IV.37.359/2014/2. számú döntésére "megbomlik a választási
versengésbeli esélyegyenlőség akkor, ha valamely jelölőszervezet vagy jelölt a
kampányidőszakban olyan támogatásban részesül, amely őt ésszerű indok nélkül privilegizálja
más jelöltekhez és szervezetekhez képest". Ennélfogva a polgármesternek
kampányidőszakban az önkormányzati lapban közzétett felhívása már a Ve.
szabályrendszerének hatálya alá tartozik, így a véleménynyilvánításhoz való jogára való
hivatkozás - miután az a polgármesteri tisztség okán a fentiekben kifejtettek szerint korlátozás
alá esik - nem foghatott helyt.
A Kúria gyakorlata a nyomtatott sajtótermék vizsgálatával kapcsolatban is egyértelmű
[Kvk.III.37.236/2018/4.], a kifogásban egy konkrét lapszám volt megjelölve, így nincs elvi
akadálya az esélyegyenlőség elve vizsgálatának az önálló lapszámban. Míg a kúriai gyakorlat
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más sajtószerveknél a szerkesztői szabadság szélesebb körű korlátozását tartja
elfogadhatónak szemben az írott sajtóéval, addig a közhatalmi szerv által fenntartott,
közpénzből működtetett sajtótermékek vonatkozásában előírhatónak tartja bizonyos
követelmények betartását. E szerint míg az AB határozat a televíziók, rádiók esetében más
sajtószervekhez képest a szerkesztői szabadság szélesebb körű korlátozását tartotta
elfogadhatónak szemben az írott sajtóéval, addig a közhatalmi szerv által fenntartott,
közpénzből működtetett sajtótermékek vonatkozásában mégis előírhatónak talált bizonyos
követelményeket. Ennek oka, hogy az ő tevékenységük mind a helyi közhatalom gyakorlása,
mind a felhasznált közpénzek miatt más kapcsolatba hozható a társadalom tagjainak
tájékozódáshoz való jogával. Ezért a Ve. 2. § (1) bekezdésében rögzített eljárási alapelvek
elsődlegessége folytán a közpénzből fenntartott lapok szerkesztői szabadsága korlátozható.
A Kúria megállapította, hogy a Mohácsi Önkormányzati Hírek című kiadvány Mohács Város
Önkormányzatának hetente megjelenő nyomtatott helyi sajtóterméke, amely sajtótermék annak impresszuma szerint - felelős vezetője és kiadója M.A.. Így a bírság vele szemben
kerülhetett kiszabásra, a szerkesztő személye e vonatkozásban irreleváns.
 Pártatlanság
Kvk.IV.37.452/2018/4.
A kérelmező kifogást nyújtott be az NVB-hez, amelyben előadta, hogy április 4. napján Orbán
Viktor ünnepélyesen átadta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusát. Beszédében
a Fidesz KDNP listavezetője a kormány eredményeit részletesen méltató, a migráció
fenyegetését hangsúlyozó, az ellenzéket kritizáló beszédet mondott, és kifejezetten utalt is a
közelgő választásokra. A rendezvényen az NKE rektora, Prof. Dr. Patyi András is felszólalt.
A kérelmező álláspontja szerint Orbán Viktor a rendezvényen beszédének tartalma alapján a
Ve. 141. § szerinti kampánytevékenységet folytatott. A kifogásban felhívta a Ve. 14. § (1)
bekezdését, amely a választási bizottságok pártatlanságára vonatkozó követelményt rögzíti.
Hivatkozott továbbá az Emberi Jogok Európai Bíróságának, valamint az Alkotmánybíróságnak
a bírói pártatlansággal kapcsolatos jogértelmezésére. A kérelmező szerint Patyi Andrásnak az
ünnepségen elmondott beszéde a függetlenség feladásának látszatát keltheti, mert a
kormánytól érkező támogatás iránti, a kormány felé is irányuló háláról ejt szót, melyet az NKE
viszonoz. Mindezzel Patyi András, az NVB elnöke, a választási kampány legintenzívebb, utolsó
hetében megsértette az NVB, mint testület pártatlanságának követelményéből következő
pártatlanság látszatának követelményét.
Az NVB határozatával a Ve. 215. § d) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül
elutasította. Megállapította, hogy Prof. Dr. Patyi András összetéveszthetetlen módon az NKE
rektoraként vett részt az eseményen. Sem beszédében, sem a protokolláris tevékenysége
során jelét sem adta annak, hogy ő az NVB elnöke, az országgyűlési választásra célzást sem
tett, és különösen nem volt köthető tevékenysége valamely jelölthöz, vagy jelölő
szervezethez.
A Kúria döntésében kiemelte, hogy az említett eseményen a miniszterelnök nem jelölő
szervezet elnökeként vett részt, hanem miniszterelnökként, a részvétel indoka kormányzati
beruházás átadó ünnepsége. Tehát maga a rendezvény nem minősíthető
kampányrendezvénynek. A Kúria megítélése szerint – a Ve. hatálya alá tartozás
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szempontjából – annak nincs jelentősége, hogy Prof. Dr. Patyi Andráson kívül a felszólalók
közül ki mit mondott (azt előre nem is láthatta). Annak van jelentősége, hogy a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem rektora, aki egyben az NVB elnöke beszédében felfedezhetők-e
kampány-tevékenységre – azaz a választói akarat Ve. 141. §-a szerinti befolyásolására – utaló
elemek. Megállapítható, hogy a rektor elmondott beszéde semmilyen módon nem
kapcsolódott az országgyűlési képviselő-választáshoz.
A Kúria megítélése szerint helyes következtetésre jutott az NVB, amikor úgy ítélte meg, hogy
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán tartott protokolláris eseményen Prof.
Dr. Patyi András rektorkénti megnyilvánulása olyan esemény volt, amely nem tartozik a Ve.
hatálya alá, így nem sérülhetett sem a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban, illetve a
Ve. 14. § (1) bekezdésében foglalt követelményrendszer.
A Kúria végezetül megjegyzi, hogy a pártatlanság látszatának követelményét nem lehet úgy
értelmezni, mint ahogy azt a felülvizsgálati kérelem teszi. Protokolláris eseményeken,
konferenciákon, ünnepségeken az állami vezetők, magas tisztséget betöltő személyek stb.
szükségképpen találkoznak, ahogy találkoznak például az egyetemi oktatás, kutatás során a
különböző hatalmi ághoz tartozó szerveknél dolgozó személyek. A pártatlanság látszatának
olyan abszolutizált értelmezése, amelyet a kérelmező megfogalmaz, ellehetetlenítené a
társadalmi érintkezés normális menetét, ez a fajta értelmezés egyáltalán nem következik a
függetlenség követelményéből.
 Választási plakát
Kvk.III.37.237/2018/2., KvK.VI.37.328/2018/3., Kvk.V.37.369/2018/2., Kvk.II.37.391/2018/4.,
Kvk.VI.37.414/2018/2., Kvk.II.37.354/2018/2., Kvk.I.37.352/2018/2., Kvk.III.37.400/2018/2.,
Kvk.V.37.413/2018/2., Kvk.IV.37.422/2018/2., Kvk.V.37.428/2018/2., Kvk.I.37.434/2018/2.,
Kvk.VI.37.433/2018/2., Kvk.I.37.497/2018/3. (utóbbiakat lásd lentebb részletesen),
Kvk.I.37.476/2014/4., Kvk.I.37.491/2014/3., Kvk.VI.37.465/2018/2. (=> alkotmányjogi panasz
miatt új döntést hoztak, ld. alább kifejtve), Kvk.II.37.471/2018/3., Kvk.IV.37.531/2018/2.,
Kvk.III.37.326/2019/4., Kvk.IV.37.364/2019/2.
A választási plakátok elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. § rendelkezései az irányadóak, mivel
a Ve. 144. §-a zárt szabályrendszert alkot.
69. Plakát
144. § * (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép,
embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül
készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért
felelős személy nevét.
(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel korlátozás nélkül elhelyezhető.
(4) Plakátot elhelyezni
a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,
b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának
előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.
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(5) Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén,
védett természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság
elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az
óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és
károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében
elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása
esetén az eltávolítás költségét viselni.
A választási plakát kampányidőszakban történő elhelyezésére vonatkozó korlátozás szűken
szabja meg azon tárgyak körét, ahol a plakát elhelyezéséhez szükséges a tulajdonos, bérlő,
illetve a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulása. Nem sérti a Ve. szabályait, ha az
épületnek vagy kerítésnek nem minősülő helyeken, pl. villanyoszlopon a tulajdonos
hozzájárulása nélkül kerül elhelyezésre a választási plakát. A Ve. 139. §-a értelmében a
választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás
befejezéséig tart. Ve. hatálya alá tartozó cselekmények megítélése során alapvető jelentősége
van annak, hogy a sérelmezett cselekedet kampányidőszakban történt-e, a vonatkozó kifogást
kampányidőszak alatt nyújtották-e be. A Kúriának következetes a gyakorlata abban, hogy
kampányidőszakon kívül eső (kampány)tevékenység vizsgálatára a Ve. alapján nincs
lehetőség, a Ve. esetleges sérelmére alapított kifogás elbírálására nincs mód. A Ve. 144. § szól
a „plakát”-ról. Szerkezetét tekintve e rendelkezés a Ve. VIII. Fejezet választási kampány cím
alatt szerepel, ezért értelemszerűen csak a kampányidőszakra irányadó.
Kvk.V.37.369/2018/2.
Kérelmező a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapelvi rendelkezéseket
tartalmazó 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontjainak, valamint a plakátok elhelyezését szabályozó
144.§ (3) bekezdésének a megsértése miatt terjesztett elő kifogást. Mellékletként fotókat és
a jelölt nyilatkozatát csatolta. Előadta, hogy a jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltje
2018. március 10-én, a helyi Volánbusz Pályaudvaron található villanyoszlopokra választási
plakátokat helyezett el. A jelölt másnap, 2018. március 11. napján azt tapasztalta, hogy a
plakátokat eltávolították. A kifogást tevő kérte, hogy az OEVB állapítsa meg a jogsértést, a
jogsértőt tiltsa el a további jogsértéstől, és a pályaudvart üzemeltető Zrt.-t (a továbbiakban:
kérelmező) kötelezze bírság megfizetésére. Az OEVB a határozatával a kifogásnak részben
helyt adott, és megállapította, hogy ismeretlen személyek megsértették a Ve. 2.§ (1) bekezdés
e) pontját és a 144.§ (3) bekezdését, a jogsértőket eltiltotta a további jogsértéstől, egyebekben
a kifogást elutasította.
Kérelmező az OEVB határozatával szemben benyújtott fellebbezésében a döntés
megváltoztatását és a kifogásban foglaltak teljesítését kérte. Előadta, hogy a plakátokat a jelölt
ismét kihelyezte, amelyeket a kérelmező megint eltávolított. Mellékelten fotókat, a jelölt
nyilatkozatát, valamint a kérelmező által készített, a plakátok részéről történt eltávolítását
elismerő átadás-átvételi jegyzőkönyvet nyújtott be.
Az NVB határozatával az OEVB határozatát részben megváltoztatta, megállapította, hogy a
kérelmező a jelölő szervezet választási plakátjainak a Volánbusz Pályaudvarról történő
eltávolításával megsértette a Ve. 2.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt választási alapelvet,
valamint a Ve. 144.§ (3) bekezdését, a jogsértőt a további jogsértéstől eltiltotta, és 276.000 Ft
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összegű bírság megfizetésére kötelezte. Indokolása szerint a Ve. 225.§-a és a Kúria
Kvk.V.37.270/2018/2. számú döntése alapján, a jelölő szervezet fellebbezésében a
tényálláshoz szorosan kapcsolódó bizonyítékokra hivatkozott, amelyek az elsőfokú eljárásban
előterjesztett kérelem megalapozását erősítették, illetve ugyanazon tényállás alapján,
ismételt jogsértésre utaló magatartást rögzítettek, így a fellebbezés során figyelembe vehetők.
Az NVB döntése akkor jogszerű, ha a határozatban megállapított tényállás a valósággal egyező,
a tényállásra a megfelelő jogszabályokat a jogalkotói akarattal egyező jogértelmezéssel
alkalmazza. A kérelmező által elismerten a jelölő szervezet jelöltje a pályaudvaron - nem
épület falára, nem kerítésre - plakátokat helyezett el, és azokat a kérelmező távolíttatta el. Az
NVB a rendelkezésére álló bizonyítékokat megvizsgálta, a Ve. 225.§-ban foglaltaknak
megfelelően a fellebbezésben előtárt új tényeket és bizonyítékokat is értékelte, a határozat
tényállásának egyetlen elemét sem cáfolta meg a kérelmező. A kérelmező magatartására –
kampányidőszakban plakátok eltávolítása – az NVB a megfelelő törvényhelyeket: Ve. 2.§ (1)
bekezdés e) pont, 144.§ alkalmazta, helytállóan állapította meg annak jogsértő voltát, és
rendelkezett a jogkövetkezményekről. A Kúria számos eseti döntésében kifejtette
(pl. Kvk.II.37.307/2014/3., KVk.III.37.355/2014/3.), hogy a választási plakátok villanyoszlopon
való elhelyezése nem sérti a Ve. szabályait.
A választási eljárás folyamat, abban a jelölő szervezet jelöltje, a kérelmező időben egymást
követően fejt ki magatartást. Az NVB helytállóan járt el akkor, amikor a jelölő szervezet
jelöltje, a kérelmező részéről a határozathozatalig elkövetett magatartásokat vizsgálta,
figyelemmel arra, hogy azokat a fellebbezés és annak mellékletei tartalmazták, továbbá arra a
Ve. 225.§-a kifejezetten lehetőséget is biztosít. Nem sértett tehát jogszabályt azzal, hogy az
ismételt plakátkihelyezést is vizsgálta. Amint azt a Kúria „Választási és népszavazási
eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat tárgyában létrejött joggyakorlat-elemző csoportjának
összefoglaló véleménye” is tartalmazza: „a Ve. 144.§-ának helyes értelmezéséből következik,
hogy a választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144.§ rendelkezései az irányadóak.”
A Kúria Kvk.I.37.476/2014/4. és Kvk.I.37.491/2014/3. számú végzéseiben megtestesülő
egységes bírói gyakorlata szerint a választási szervek a Ve. rendelkezéseinek való
megfelelést vizsgálhatják, mert a Ve. 144.§-a egy zárt szabályrendszert alkot. Mindezek
folytán a Kúria az NVB határozatát a Ve. 231.§ (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.
Kvk.II.37.391/2018/4., Kvk.VI.37.414/2018/2.
A jelölt választási plakátja az egyéni országgyűlési választókerületi képviselőjelölti
minőségét mutatja be, a jelölt népszerűsítését szolgálja, azonban mivel nem tartalmazza a
jelöltet támogató jelölő szervezet megnevezését vagy logóját, ezért megtévesztésre
alkalmas adattartalommal rendelkezik. A Lendülettel Magyarországér támogatásával induló
jelölt esetében a támogató szerv feltüntetésének hiánya arra vezet, hogy a választópolgárok
megtévesztően abban a hiszemben vannak, hogy a jelölt – a valóságtól eltérően – független
jelölt.
A Kúria a Kvk.V.37.941/2016/3. számú végzésében kifejtette, hogy a választás tisztaságára, a
jóhiszemű és a rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveknek kizárólag az olyan
plakát (kampányeszköz) felel meg, „amelyből magából, egyértelműen és nyilvánvalóan
megállapítható, hogy kinek a támogatására ösztönöz”. Ennek a követelménynek a kérdéses
plakát nem felelt meg, mert bár az egyéni képviselőjelölt támogatására ösztönzött, de anélkül,
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hogy a támogató szervezet nevét vagy logóját feltüntette volna, ezért a Ve. 2. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti jogsértés fennállt.
Kvk.II.37.354/2018/2., Kvk.I.37.352/2018/2., Kvk.III.37.400/2018/2., Kvk.V.37.413/2018/2.,
Kvk.IV.37.422/2018/2.
A Kúria Kvk.I.37.476/2014/4. és Kvk.I.37.491/2014/3. számú végzéseiben is megtestesülő
egységes bírói gyakorlat szerint a Ve. 144. §-ának helyes értelmezéséből az következik, hogy
választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak.
A választási szervek a Ve. rendelkezéseinek való megfelelést vizsgálhatják, mert a Ve. 144. §a egy zárt szabályrendszert alkot. A Ve. hivatkozott 144. § (3) bekezdése főszabály szerint
korlátozás nélkül elhelyezhetőnek minősíti a választási plakátokat kampányidőszakban, az
erre vonatkozó kivételeket a 144. § (4)-(7) bekezdéseiben nevesíti. Az (5) bekezdés
egyértelműen rögzíti, hogy a fővárosban csak a fővárosi önkormányzat jogosult
rendeletében megtiltani a plakát, óriásplakát elhelyezését műemlékvédelmi vagy
környezetvédelmi okból. A Kúria nézete szerint meg kell különböztetni a választási kampányt
szolgáló önálló hirdető-berendezést a választási plakáttól. Az önálló hirdető-berendezés –
többek között – a választási plakát elhelyezésére szolgál, de a hirdető-berendezés
elhelyezésére irányadó közterület-használatról szóló jogszabályokat, a bérleti szerződésre
vonatkozó polgári jogi szabályokat nem lehet alkalmazni a választási plakátokra, mivel egyfelől
a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot, másfelől a választási plakát elhelyezésére
kizárólag a Ve. rendelkezései az irányadók.
A hirdető-berendezésre vonatkozó rendelkezést a jogalkotó a Ve. „Választási kampány” című
VIII. fejezetében, a plakátok szabályait tartalmazó 144.§-ban helyezte el. A Ve. 144.§ (6)
bekezdése szerint a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére,
valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell
alkalmazni. Egyértelmű e törvényhelyben az az előírás, hogy a választási kampányt szolgáló
önálló hirdető-berendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell
alkalmazni. Amíg az (5) bekezdés megengedi a helyi, illetve a fővárosi önkormányzat számára,
hogy műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja meghatározott
helyen plakát, illetve óriásplakát elhelyezését, addig a (6) bekezdés kötelezően
alkalmazandónak rendeli hirdető-berendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló
jogszabályokat.
Kvk.V.37.428/2018/2.
Kifogást tevő sérelmezte, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelölő szervezet a városban az út
és a Múzeum, a tér közterületen különböző méretű plakátokat helyezett el, amellyel
megsértette a Ve. 2.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű
joggyakorlás követelményét, továbbá a Ve. 144.§ (5) bekezdésének, a Város önkormányzata
Képviselő-testületének a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és
használatáról szóló 1512007.(Ill.30.) önkormányzati rendeletének (Khr.) 16.§-ának, 13. számú
mellékletének a választási plakát elhelyezését tiltó rendelkezéseit.
Az OEVB határozatával a kifogásnak helyt adott, megállapította, hogy a kérelmező
megsértette a Ve. 2.§ (1) bekezdés e) pontját, valamint a Khr. 16.§-át, és a kérelmezőt eltiltotta
a további jogsértéstől. A határozat a kifogáshoz mellékelt fényképfelvételek alapján
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megállapította, hogy a plakátok a város olyan közterületein lettek kihelyezve, ahol a Khr.
alapján a kihelyezésük tilos.
Az Alaptörvény IX. cikke mindenkinek biztosítja a szabad politikai véleménynyilvánítás jogát,
amely megnyilvánulhat politikai reklámok közzétételében is. A Ve. 144.§ (2) bekezdés szerint
a kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül
készíthetnek plakátot. A (3) bekezdés alapján plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7)
bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. Az (5) bekezdésben
rögzített, hogy egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve
óriás plakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat
műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy
önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni
tilos. A (6) bekezdés azt mondja ki, hogy a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterülethasználatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. Hangsúlyozza a Kúria, e felhatalmazás
kifejezetten akként rendelkezik, hogy „a helyi önkormányzat műemlékvédelmi,
környezetvédelmi okból” tilthatja meg rendeletben plakátok kihelyezését.
Az önkormányzati rendeletnél magasabb rendű jogszabály, a Ve. előírása szerint tehát a
műemlékvédelmi, környezetvédelmi oknak megállapíthatónak kell lennie, figyelemmel a (3)
bekezdésben foglalt, a kampányidőszakban – kivételekkel - korlátozás nélküli plakátelhelyezést megengedő rendelkezésre. A rendeleti tiltó szabályozás tehát nem lehet
általános érvényű. A Khr.-ből nem állapítható meg, hogy a Ve. 144.§ (5) bekezdésében
kötelezően megkövetelt műemlékvédelmi, környezetvédelmi okok a kampányidőszakban a
sérelmezett helyszíneken (közút, járda) fennálltak-e, e területekre a Khr.-ből a törvényi
szabályozásnak való megfelelés, a törvény céljának teljesülése nem ismerhető meg. A Khr.
általános tiltása olyan mérvű, hogy a rendelet megalkotója a műemlékvédelmi, illetve a
környezetvédelmi okokat meg sem bontotta, a közterületekre tételesen el sem különítette.
Mindezek folytán a Kúria álláspontja szerint a felülvizsgálati kérelmében megalapozottan
hivatkozott a kérelmező arra, hogy a kampányidőszakban az eljárással érintett helyszínekre
vonatkozóan a Khr.13.§-a tartalmát tekintve nem esik a Ve. 144.§ (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás hatálya alá. A rendelkezésre álló iratok szerint a kérelmező az eljárás során
okiratokkal igazolta, hogy a kifogásban sérelmezett helyszínek (a közút és a járdaszakasz)
környezetvédelmi vagy műemléki jellegű védettség alatt nem állnak, amelyet az NVB nem
vitatott.
Kvk.I.37.434/2018/2.
Magánszemély beadványozó a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) c) és e) pontjainak sérelmére hivatkozva
azért terjesztett elő kifogást, mert álláspontja szerint dr. Magyar György plakátjain, és
szórólapjain nem tüntette fel, hogy melyik jelölőszervezet jelöltje.
Az illetékes OEVB a 43/2018. (III.28.) számú határozatában rögzítette, hogy dr. Magyar
Györgyöt az MSZP-Párbeszéd jelölőszervezet egyéni jelöltjeként vették nyilvántartásba, de ez
sem a plakátokon, sem a szórólapokon nem szerepel. Erre tekintettel a kifogásnak részben
helyt adott, és megállapította, dr. Magyar György megsértette a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) pontja
szerinti a választás tisztaságának megóvása, a c) pont szerinti esélyegyenlőség a jelöltek és
a jelölőszervezetek között, valamint az e) pont szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű
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joggyakorlás alapelveit. Dr. Magyar Györgyöt eltiltotta a további jogszabálysértéstől,
ugyanakkor a kifogásban indítványozott bírság kiszabást mellőzte.
A fellebbezést és felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, formai hiányosság miatt
elutasította az illetékes szerv.
Kvk.VI.37.433/2018/2.
A kifogást tevő véleménye szerint a választási plakátok elhelyezésével a párt megsértette a
Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás
követelményét, a Ve. 144. § (5) bekezdését, továbbá az önkormányzati rendelet 16. §-át.
Kifogásához a beadványozó 13 darab fényképfelvételt csatolt a plakátokról.
Az OEVB határozatában a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy a párt megsértette a
Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját, valamint a Rendelet 16. §-át. A pártot eltiltotta a további
jogsértéstől.
A Rendelet 16. §-a kimondja, hogy a 13. mellékletben meghatározott közterületeken, valamint
ezen közterületek által határolt területeken műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból
választási plakát elhelyezése tilos. A 13. mellékletben – többek között – szerepelnek azok a
közterületek, melyeken a kérelmezők az NVB határozata által jogsértéssel érintett plakátok
elhelyezésre kerültek. Rendelet 16. §-a és 13. melléklete nem általános jellegű tilalmat
határoz meg, hanem konkrétan megjelöli azon közterületeket, melyeken műemlékvédelmi,
környezetvédelmi okból választási plakát nem helyezhető el.
Az OEVB megállapította, hogy az érintett plakátok kampányeszköznek és választási plakátnak
minősülnek, és indokolásban a mellékelt fényképfelvételek alapján kifejtette, hogy az alábbi
közterületeken kihelyezett plakátok olyan helyen lettek kihelyezve, ahol a Rendeletre
figyelemmel az tilos.
Az egységes bírói gyakorlat szerint a választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának
rendelkezései az irányadók, ez a § egy zárt szabályrendszert alkot. A Ve. 144. § (5) bekezdése
egyértelmű felhatalmazást ad a helyi önkormányzat részére rendeletben megtiltani a
plakát, óriásplakát elhelyezését közterületen, műemlékvédelmi vagy környezetvédelmi
okból.
Kvk.I.37.497/2018/3.
Egy párt jelölőszervezete 2018. április 8-án kifogást nyújtott be a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) és e)
pontjainak, valamint a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglaltak sérelmére hivatkozva. Előadta,
hogy 2018. április 7-i telefonos értesítést követően, a helyszíni megtekintések során azt
észlelték, hogy a Csávoly, Petőfi utca 81. és 89. számú ingatlanok előtt található
villanyoszlopokon a kérelmezők választókerületben induló másik egyik jelölt plakátjaival
felülragasztották a korábban elhelyezett, a beadványozó párt jelültjét népszerűsítő
plakátokat. Bizonyítékként két 2018. április 7-én készült fényképfelvételt, valamint a
fényképek készítőjének nyilatkozatát csatolta.
A Bács-Kiskun Megyei 06. számú OEVB határozatában rögzítette, hogy a kifogás benyújtására
határidőben került sor. A villanyoszlopokon elhelyezett, másik jelöltet népszerűsítő plakátok
a beadványozó jelöltjének plakátjait részben elfedték, ezáltal megsértették a Ve. 144. § (7)
bekezdésében foglaltakat, tekintettel arra, hogy a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne
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fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját. A plakát felhelyezőjének személye nem volt
megállapítható, ezért, tekintettel arra, hogy a felülragasztásra a kérelmezők népszerűsítése
céljából, azok érdekkörében felmerülően került sor, a jogsértést velük szemben állapítható
meg.
Az NVB határozatában megállapította, hogy a jogorvoslati eljárás megindulása óta a választási
kampány véget ért, ezért nem indokolt a további jogszabálysértéstől való eltiltásáról való
rendelkezés. A határozat azt is rögzítette, hogy a választási eljárási alapelv sérelmére akkor
alapozható kifogás, illetve határozat, ha nincs olyan tételes jogszabályi rendelkezés, amelyet
a jogellenesnek minősített magatartás sért. Jelen ügyben a sérelmezett magatartás a Ve. 144.
§ (7) bekezdésében foglalt rendelkezéssel ellentétes, ezért az alapelv sérelmének külön
megállapítása – egyéb lényeges körülmény hiányában – nem indokolt, az OVB határozat
vonatkozó részét mellőzte. Indokolása szerint jelen esetben folyamatosan fennálló tevékenységről
van szó, mely esetben a Ve. 10. § (3) bekezdésében és a 209. § (1) bekezdésében foglalt szabály
együttes alkalmazásával a kifogás a jogsértés észlelésétől számított harmadik napon 16.00 óráig lehet
benyújtani az elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottság részére.
A kifogás benyújtására ennek megfelelően került sor.

A Kúria előtt elfekvő iratok tanúsága szerint az NVB-hez benyújtott, egymással szövegszerűen
össze nem függő oldalakból álló fellebbezés nem tartalmazott a fellebbező részéről a
plakátok szabályszerű kihelyezésére vonatkozó előadást, a tényállás feltáratlanságára
alapított kérelmet. A harmadik oldal csonka mondat-töredéke nem felel meg ennek a
követelménynek. (Számozás nélküli 2. oldal vége: „...nem tekinthető folyamatos állapotnak.”,
számozás nélküli 3. oldal kezdete: „hogy a bizonyítékok...”) Ennek következtében a
fellebbezéshez csatolt nyilatkozat, mint bizonyítási eszköz oksági kapcsolat nélkül szerepel az
iratok között, annak értékeléséről az NVB-nek nem kellett számot adni. Ez okból nem sérült a
Ve. 43.§ (1) bekezdése.
Kvk.VI.37.465/2018/2. 2018. (NB. Alkotmányjogi panasz alapján új kúriai döntés)
A kérelmező fényképekkel alátámasztva kifogást nyújtott be egy választási plakát ellen, amely
a háttérben egy magyar zászlót, jobb oldalt Orbán Viktor miniszterelnököt, bal oldalt sötétkék
keretezett mezőben a „Nekünk Magyarország az első” feliratot ábrázolt, és különféle
méretekben került országszerte, közterületeken elhelyezésre. A plakát alapján kérelmező
szerint nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy azok jelölő szervezet támogatására
buzdítanak-e vagy a kormányzati kommunikáció részét képezik. A plakát így a kérelmező
megítélése szerint sérti a választás tisztasága és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás
elveit.
A Kúria Kvk.37.414/2018/2. számú határozatával az NVB határozatát megváltoztatta és
megállapította, hogy a kifogással érintett kampányeszköz sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e)
pontjában foglalt, a választás tisztaságára és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra
vonatkozó alapelveket. A plakát kiadóját a további jogsértéstől eltiltotta. A Kúriai
indokolásában utalt a Ve. 140. § a) pontjában és a 141. §-ban szabályozott kampányeszköz és
kampánytevékenység fogalmára, melyek kampányidőszakban a választói akarat
befolyásolására vagy ennek megkísérlésére alkalmasak.
[14] A Kúria utalt korábbi döntésére (Kvk.V.37.941/2016/3.), amelyben a Kúria másik tanácsa
– egyébiránt a plakátokról általánosságban (legyen az választási vagy népszavazási) és elvi éllel
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– rögzítette, hogy a plakát mindig valamilyen üzenetet hordoz, jellegéből, céljából,
rendeltetéséből, továbbá a rá vonatkozó szabályozásból adódóan nem közvetlen közelről és
nem különösen gondos vizsgálat eredményeként kell kiderülnie annak, kinek és milyen
jellegű támogatására hív fel. Ezt egy kampányban a plakátnak magából, egyértelműen és
nyilvánvalóan megállapítható módon kell jeleznie.
Alkotmányjogi panasz
A Kúria végzése ellen a plakát kiadója alkotmányjogi panaszt nyújtott be az
Alkotmánybírósághoz, melynek nyomán az Alkotmánybíróság IV/619/2018. számú
határozatában megállapította, hogy a Kúria végzése alaptörvény-ellenes, ezért azt
megsemmisítette.
Az Alkotmánybíróság szerint az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében elismert
véleménynyilvánítási szabadság kiterjed a választási kampány során a jelöltek és jelölő
szervezetek által folytatott kampánytevékenységre, amelynek egyik eszköze a választási
plakátok készítése és elhelyezése. Ennek megfelelően a választási plakátok elhelyezését
korlátozó szabályok a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását jelentik. A választási
plakát elhelyezésének a megtiltása a véleménynyilvánításhoz való jogot közvetlenül
korlátozza, így arra csak törvényben kerülhet sor. A Ve. a plakátra vonatkozóan önálló
szabályokat tartalmaz. E szabályozás lényeges tartalma szerint a plakát a kampányidőszakban
– a Ve. 144. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül
elhelyezhető. Az Alkotmánybíróság szerint a Kúria az azonnali felismerhetőség Ve.-ben nem
szereplő követelményét támasztotta, ugyanakkor a kifogást tevő az NVB és a Kúria is
azonosítani tudta a plakát alapján a jelölő szervezetet
A Kúria új határozata
A Kúria az Alkotmánybíróság határozatára tekintettel hozta meg új határozatát, és az NVB
599/2018. számú határozatát helybenhagyta. A Kúria e helyütt is visszautal az
Alkotmánybíróság azon álláspontjára, hogy a Ve. 144. § értelmében a plakátok a
kampányidőszakban a Ve.-ben meghatározott kivételekkel korlátozás nélkül
elhelyezhetők. Ez a szabály azt jelenti, hogy a Ve. rendelkezésein kívül más szabály a plakátok
elhelyezésére nem alkalmazható. A Ve. 144. § (4)-(7) bekezdése tartalmaz csak korlátozó
szabályokat, melyek egyebek közt épület falára, kerítésre, középületre, önkormányzati
rendelet szerinti közterület meghatározott részére vonatkoznak, tehát tárgy és időtartam
szerint határoznak meg korlátozásokat. Nincs tehát e jogszabályban olyan előírás, mely
szerint egyértelműen és nyilvánvalóan - nem csak közvetlen közelről láthatóan - kell
felismerhetőnek lenni, hogy a plakát kinek a támogatására ösztönöz.
 Szervezet rövidített névhasználata
Kvk.II.37.108/2018/2.
Ha a pártnak van a civil szervezetek nyilvántartásában bejegyzett rövidített neve és a választási
eljárásban rövidített nevet kíván használni, az csak a bejegyzett rövid név lehet.
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 NVB tag összeférhetetlensége
Kvk.II.37.220/2018/3.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény (azaz a Ksztv.) szerinti központi
államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel
rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami
szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személy, állami vezető, a közalkalmazott kivételével.
Ve. 18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselő,
d) alpolgármester,
e) jegyző,
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
g) * a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona,
honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos
katona, valamint
h) jelölt.
(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) párt tagja,
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
d) * a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság
illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati
szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati
vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.
(3) * Az (1) bekezdés f) pontja szerinti összeférhetetlenségi ok nem vonatkozik a) az
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjára, ha az egy szavazókörrel
rendelkező településen működő helyi választási bizottság kivételével az országgyűlési egyéni
választókerület területén fekvő településen működő helyi választási bizottság tagjává
választják, valamint
b) az egy szavazókörrel rendelkező településen működő helyi választási bizottság kivételével
az országgyűlési egyéni választókerület területén fekvő településen működő helyi választási
bizottság tagjára, ha az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjává
választják.
(4) * A választási bizottság választott tagjának, póttagjának javasolt választópolgár a
megválasztása előtt, a megbízott tag legkésőbb az eskütételét megelőzően írásban nyilatkozik
arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. A választási bizottság tagja,
póttagja a vele szemben felmerült összeférhetetlenség tényét köteles haladéktalanul közölni
a választási bizottság mellett működő választási iroda vezetőjével, továbbá bejelenteni a
választási bizottság soron következő ülésén.
A Kúria megállapította, hogy a Ve. 18. (2) bekezdés d) pontja az összeférhetetlenség
megállapításához két együttes feltételt szab, egyrészt meghatározza az érintett,
„foglalkoztató” szervet, másrészt előírja a meghatározott szervvel a munkajogviszony
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fennállását. Hangsúlyozza a Kúria azonban azt is, hogy az összeférhetetlenségi szabályok nem
értelmezhetők kiterjesztően. Az összeférhetetlenség fennállásához mindkét feltétel együttes
megléte szükséges, az egyik feltétel vagy mindkét feltétel fennállásának hiánya kizárja az
összeférhetetlenség megállapítását.
A kifogásolt tagnak az NVB-ben betöltött választott tagságával nem összeférhetetlen az
egyetemi rektori és az Államreform Bizottságban betöltött elnöki tisztsége sem. A tisztsége
nem állami vezetői tisztség. Emellett az Államreform Bizottság elnökeként végzett
tevékenységéért nem részesül díjazásban.
 Jelölti minőség időbeni közzététele (esélyegyenlőség)
Kvk.I.37.280/2018/2.
A nem választási szervek által teljesített tájékoztatásra nem alkalmazhatók a Ve. határidő
számításra vonatkozó szabályai. Ebben az esetben csak az vizsgálható, az eljárás miatt sérülte
a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti esélyegyenlőség. Az esélyegyenlőség alapelve
nemcsak az állammal, hanem az önkormányzatokkal szemben is megfogalmazza a
semlegesség elvárását a politikai pártok küzdelmében. Ennek a követelménynek az
érvényesítése folytán az önkormányzat és szervei (Hírlevél) nem vehetnek részt a pártok
országgyűlési mandátumért folytatott küzdelmében sem valamely jelölt, jelölő szervezet
mellett, sem ellene. Ahogy az államnak, úgy az önkormányzatnak is kötelezettsége, hogy a
politizáló polgárok pártpreferenciáinak egyenlő esélyű kifejezését szavatolja. Ez magában
foglalja az önkormányzati szervek semleges eljárását, ami különösen vonatkozik a média
megjelenésekre, ideértve az önkormányzat által üzemeltetett netes elérhetőségeket is. T.B.B.
Fidesz-KDNP képviselőjelölt esetében a nyilvántartásba vételről szóló határozat 2018. február
22-én, csütörtökön emelkedett jogerőre, a felperes esetében 2018. március 4-én, vasárnap.
Megállapítható, hogy a Hírlevél mindkét jelölt esetében csak a jogerőre emelkedést követően
számolt be, de akkor beszámolt a nyilvántartásba vételről. Abban sem mutatható ki az
esélyegyenlőség alapelvének sérelme, hogy az egyik jelöltnél már a jogerő bekövetkezésének
hétköznapra eső napján, a kérelmező esetében pedig a munkaszüneti napra eső jogerő
bekövetkezése utáni napon, a kifogás benyújtása utáni időpontban került sor a Hírlevélben a
tájékoztatásra. A Hírlevél, mint az önkormányzat szervének eljárása a semlegesség
követelményének határain belül maradt.
 Jelképet a listás és egyéni szavazólapon azonos tartalommal kell feltüntetni.
Kvk.II.37.319/2018/2.
A Ve. 158.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a szavazólapon fel kell tüntetni a jelölő szervezet
rövidített nevét, illetve jelképének szürkeárnyalatos képét is, ha azt a jelölő szervezet a
szavazólap adattartalmának jóváhagyását megelőzően kéri. A szavazólapon fel kell tüntetni
a jelölő szervezet nevét és jelképét is, ha az a nyilvántartásban szerepel.
A Kúria vizsgálta a szavazólapok jóváhagyására vonatkozó szabályokat.
Ve. 158. § * (1) Közös jelölt, illetve lista esetén a szavazólap a jelölt, illetve lista állításában
részt vevő valamennyi jelölő szervezet nevét tartalmazza.
(2) A szavazólapon fel kell tüntetni a jelölő szervezet rövidített nevét, illetve jelképének
szürkeárnyalatos képét is, ha azt a jelölő szervezet a bejelentésekor kéri.
159. § * A jelölő szervezet nevét valamennyi ajánlóíven és szavazólapon ugyanazon formában
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kell feltüntetni, függetlenül a jelölő szervezet nevének megváltozásától.
A Ve. 158.§-a a Ve. IX. fejezetében került elhelyezésre, mely fejezet az egyéni szavazólap
adattartalmára és a listás szavazólap adattartalmára egyaránt alkalmazandó általános
rendelkezéseket tartalmazza, a szavazólapokat és azok jóváhagyására vonatkozó szabályokat
nem különbözteti meg és nem is különíti el. Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a
Ve. 158.§ (2) bekezdés alkalmazása során egyaránt relevanciával bír az egyéni és a listás
szavazólapok adattartalmának jóváhagyása. E két típusú szavazólap nem lehet eltérő
adattartalmú, azaz olyan nem fordulhat elő, hogy ugyanazon jelölő szervezet és jelöltje
vonatkozásában az egyéni szavazólapon jelkép nélkül, míg a listás szavazólapon jelképpel
tüntetnek fel egy jelölő szervezetet.
A fentiekből a Kúria megállapította, hogy a kérelmezőnek a jelkép iránti igény bejelentésére
az OEVB-nek az egyéni választókerületi szavazólapok adattartalmáról történt döntéséig lett
volna lehetősége. Emiatt irreleváns, hogy a kérelmező az országos pártlistás szavazólap
adattartalmáról való döntést megelőzően kérte az általa választott jelkép feltüntetését, mivel
az egyéni és az országos szavazólap egymástól ugyanazon párt/jelölt vonatkozásában nem
térhet el, arra is figyelemmel, hogy az eltérő szavazó lapok (jelkép nélküli és jelképpel ellátott)
a választók megtévesztését is eredményezhetik.
A fentieken túl a Kúria rámutat arra, hogy az 1/2018.(I.3.) IM rendelet 24.§-a szerint
alkalmazandó 9. melléklete az adatok bejelentésére és a bejelentett adatok módosítására a
P1 nyomtatvány használatát írja elő. A kérelmező azonban elektronikus levélben kérte az
általa választott jelkép feltüntetését és nem a jogszabály által előírt formában.
 Kampánytevékenység folytatása csak szűk körben korlátozható
Kvk.IV.37.445/2018/2.
A Kúria egyetért az NVB határozatával, hogy a Csepelen tartott „Húsvéti csokitojás gyűjtés”
kampányeseménynek minősül.
A választási időszakban az Alaptörvényen és a Ve.-n kívül jellemzően csak szűk körben van
korlátja a kampánytevékenység folytatásának. A kérelemben hivatkozott önkormányzati
rendeletre való utalás egy olyan alacsonyabb szintű jogi norma választási eljárásra
vonatkoztatását jelenti, amely nem írja felül az Alaptörvény, vagy a Ve. rendelkezéseit.
A Ve. magában a kampánytevékenység tekintetében rendszert alkot egyebek között abban a
tekintetben is, hogy amennyiben a törvény felhatalmazást akart adni önkormányzatnak
rendeletalkotásra, azt megtette, miként például a 144. § (5) bekezdésében. A
kampányidőszakban a kampányeszközök vonatkozásában azonban ilyen felhatalmazás
nincsen, tehát már csak emiatt sem konkurálhat az önkormányzati rendelet és a Ve.
szabályaival. Ez azt jelenti, hogy kampányidőszakban – az állampolgárok félrevezetésének
kerülése mellett – a rendeltetésszerű joggyakorlás keretei között [Ve. 2. § (1) bekezdés e) pont
második fordulata] akár játszótér igénybevétele sem kifogásolható alappal.
A Kúria egyetért továbbá az NVB álláspontjával, miszerint ‒ a vonatkozó NVB és kúriai
joggyakorlat alapján ‒ kampányrendezvény tekintetében a Ve. 2. § (1) bekezdés e)
pontjának, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmének megállapítása igen
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szűk körben, kizárólag kirívó esetben lehetséges. Jelen esetben azonban ilyen extrém helyzet
nem állt elő.
A felülvizsgálati kérelemben hivatkozott NVB- és kúriai döntések ugyanakkor rendre a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. § (3) bekezdésével, azaz a köznevelési
intézményben folytatott kampánytevékenység korlátaival kapcsolatosak. Jelen esetben a
kampánytevékenység játszótéren (azaz nem köznevelési intézményben) folyt, így a
megtévesztésebben az összefüggésben sem volt megállapítható.
 Köznevelési intézményben és környékén tilos a kampánytevékenység
Kvk.I.37.281/2018/2., Kvk.IV.37.368/2018/2., Kvk.III.37.420/2018/2. (utóbbiakat lásd alább
bővebben)
Helytállóan minősítette az OEVB kampánytevékenységnek az olyan pólók osztogatását,
amelyen egy jogerősen nyilvántartásba vett képviselőjelölt, annak nevét is magában foglaló
közösségi oldalát népszerűsítik. Arra is kitért, hogy az Nkt. 24. § (3) bekezdése tiltja a
nevelésioktatási intézmény helyiségében kampánytevékenység, párt vagy párthoz kötődő
szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység folytatását. Utalt a Kúria
Kvk.II.37.395/2014/2.szám végzésében foglaltakra és ennek alapján nemcsak a Ve. 2. § (1)
bekezdés e) pontjába foglalt alapelv megsértését, de a c) pont szerinti esélyegyenlőség
alapelvének sérelmét is megállapította, mert az esélyegyenlőség azáltal is sérülhet, ha egy
képviselőjelölt előnyhöz jut törvénysértő eszközök alkalmazásával.
A Kúria nem vitatja, hogy a kérelmező már több éve minden évben az adventi időszakban
rajzpályázatot hirdetett és bonyolított, de a vizsgált cselekmény értékelésekor nem lehetett
figyelmen kívül hagyni az eredményhirdetés időpontját, azt, hogy arra már a
kampányidőszakban került sor. Ilyen helyzetben egy a kérelmező Facebook oldalát hirdető és
azt „lájkoló” pólók szétosztása már más megítélés alá esik. Ugyanis a pólók felirata egyértelmű
üzenetet hordozott, a kérelmező hirdetését jelentette és a pólón megjelenő Facebook profillal
való kapcsolódása által a kérelmező politikai tevékenységére történő figyelemfelhívást
tartalmazza. Ez a Kúria megítélése szerint is kampánytevékenység és a pólók
kampányeszköznek minősültek. Helytállóan utalt a kérelmezett az Nkt. 24. § (3)
bekezdésében rögzített tilalomra, amelynek megszegése egyértelműen megállapítható,
hiszen az óvodások, iskolások megajándékozására az intézmény helyiségeiben került sor.
Az országgyűlési képviselőjelölt facebook oldalát és „lájk” jelet a párt színével megjelenítő póló
ajándékozása, illetve a póló viselésének ösztönzése a választói akarat befolyásolására
alkalmas, ezért a Ve. 140. §-a szerinti kampányeszköznek tekintendő. A gyermekeket, akik a
póló politikai töltetét nem érzékelik, ugyanakkor képviselőt népszerűsítik, a képviselőjelölt
„öntudatlan kampányeszközzé degradálta”, amely ellentétes a kampánytevékenység
folytatáshoz való jog rendeltetésével, ezért az sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját.
Ve. 2. § (1) bekezdés e) pont
2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő
alapelveket: (…) e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás.
Ve. 140. §
140. § Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat
befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a
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a) plakát,
b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,
c) politikai reklám és politikai hirdetés,
d) választási gyűlés.
Kvk.IV.37.368/2018/2.
A Kúriai döntés alapját képező ügyben a politikai szereplő kampányidőszakban az iskola
bejárata előtt kampánytevékenységet folytatott és a politikai szereplőt népszerűsítő
termékeket osztogatott. Beadványozó álláspontja szerint e tevékenységével a képviselőjelölt
megsértette a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. § (3) bekezdését, amely
alapján „nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom
vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda,
iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő
szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható”. Ezt követően
módosította kifogását azzal, hogy a jogsértés megállapítását már a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjainak megsértése
miatt kéri.
A beadványozó fellebbezésére a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB)
533/2018. (III.20.) számú határozatával az OEVB határozatát megváltoztatta és
megállapította, hogy a kérelmező képviselőjelölt megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e)
pontjaiban foglalt alapelveket, valamint a Ve. 208. §-ára tekintettel a választásra irányadónak
tekintett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 24. § (3)
bekezdését. A jogsértőt a további jogsértéstől eltiltotta.
A Kúria az NVB döntését helybenhagyta és a kérelmezői érvelését nem tartotta
elfogadhatónak, amely szerint a köznevelési intézmény előtt, annak bejáratánál folytatott
kampánytevékenység az Nkt. 24. § (3) bekezdésében foglalt törvényi szöveget indokolatlanul
kiterjeszti. A Kúria osztja az NVB álláspontját, amely szerint a közoktatási intézménybe
közvetlenül az iskolakezdés előtt az oda járó gyermekek számára a kérelmezőt népszerűsítő
tollak és egyéb ajándékok juttatása olyan kampánytevékenység, amely sértette az Nkt. 24.
§ (3) bekezdését. A Kúria korábban, hasonló tényállású ügyben is akként foglalt állást, hogy
kampányidőszakban országgyűlési képviselőjelölt oldalát hirdető és azt „lájkoló” pólók
beküldése a köznevelési intézménybe az Nkt. 24. § (3) bekezdésében és Ve. 2. § (1) bekezdés
e) pontjában foglalt rendelkezések megsértését eredményezi, mivel "a pólók felirata
egyértelmű üzenetet hordozott, a kérelmező hirdetését jelentette és a pólón megjelenő
profillal való kapcsolódása által a kérelmező politikai tevékenységére történő
figyelemfelhívást tartalmazza." (Kvk.I.37.281/2018/2. számú végzés). Szintén helytálló a Kúria
szerint az NVB határozat azon megállapítása, melynek értelmében jelen ügyben nincs
relevanciája annak, hogy a kampánytevékenységet a képviselőjelölt közvetlenül az iskola
bejárata előtt folytatta, tekintettel arra, hogy a tevékenysége eredményeként az őt
népszerűsítő tollak bejutottak a nevelési-oktatási intézmény helyiségeibe. A
kampánytevékenységre közvetlenül a tanítási időszak előtt került sor, a tanulók intézménybe
történő belépését megelőzően, a kampánytevékenység tehát alkalmas volt arra, hogy a
közoktatási intézményben, annak működése alatt fejtse ki hatását. A kampány ilyenfajta,
tényleges hatása elleni tiltakozásként értékelendő a közoktatási intézmény rendeltetésszerű
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működéséért felelős iskolaigazgató kifejezett fellépése (kérelmező és segítőinek felszólítása)
a kampánytevékenység ellen.
Kvk.III.37.420/2018/2.
Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a kérelmező megsértette a Ve. 2. § (1)
bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelveket, valamint a Ve. 208. §-ára tekintettel a
választásra irányadónak tekintett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. §
(3) bekezdését azzal, hogy kampányidőszakban egy óvodában tett látogatást és arról egy
internetes közösségi oldalon fényképfelvételeket tett közzé. Az NVB eltiltotta a kérelmezőt a
további jogsértéstől és felszólította a határozat szerinti óvodában készített fényképfelvételek
eltávolítására a közösségi oldalról, valamint a kérelmezőt 690.000 forint bírság megfizetésére
kötelezte.
 Kampánytevékenység magánterületen a tulajdonos engedélye ellenére – alkotmányos
arányossági-szükségességi teszt: a polgárok zavarása / zaklatása nélkül
Kvk.IV.37.240/2018/2.
(hiv.
Kvk.I.38.089/2017/3,
Kvk.VI.37.279/2018/2., (utóbbit lásd bővebben lentebb)

Kvk.IV.37.184/2014/3.),

A Kúria elsőként azt állapítja meg, hogy a Kvk.I.38.089/2017/3. számú végzés megállapításai –
annak ellenére, hogy az népszavazási aláírásgyűjtés alapján született – jelen ügyben az
alábbiak szerint alkalmazhatók. A Kvk.I.38.089/2017/3. számú végzés alapjául szolgáló ügyben
az merült fel, hogy bevásárlóközpont parkolójában, a tulajdonos erre irányuló tiltása ellenére
politikai szervezet aláírásokat gyűjt (ott népszavazás kezdeményezéséhez, itt jelöltállításhoz).
Mindkét ügyben alapjogi kollízió merült fel a tulajdonhoz való jog, valamint politikai alapjog
(ott a népszavazás kezdeményezéséhez való jog, itt a passzív választójog) érvényesülése
tekintetében. Mindkét ügyben továbbá a Ve. 123. § (1) bekezdésének értelmezése vált
szükségessé.
Ve. 123. § * (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a
jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak
képviselője bárhol gyűjthet.
(2) Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése
közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő
személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló
magánterületen.
(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást
adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak
ígéretét.
(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
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A Kvk.IV.37.184/2014/3. számú döntésben a Kúria megállapította, hogy jogsértő volt a
közterületen elhelyezett pulton történő ajánlásgyűjtés közterület-használati engedélyhez
kötése. Kúria jelen ügyben is fenntartja azt az álláspontját, hogy a politikai kommunikációban
az ajánlás folyamata a legjelentősebb, s leginkább védelemben részesülő csatornán, a
polgárok és a jelöltek (jelölő szervezetek) illetve képviselőik között történik. Ennek korlátozása
az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése alapján alapjogi korlátozás, amelynek – a politikai közlés
szabadsága tartalmi sajátosságainak érvényesülése mellett – meg kell felelni az Alaptörvény I.
cikk (3) bekezdés második mondatában foglalt kritériumnak.
Abban a problémakörben, hogy áruházak, bevásárlóközpontok parkolójában lehet-e
politikai alapjog gyakorlása keretében aláírást gyűjteni, a Kúria válasza az, hogy
főszabályként „igen”: a magántulajdon nem korlátozhatatlan. Lényeges különbség ugyan,
hogy ebben az esetben az alapjog-érvényesítés nem az állammal/önkormányzattal szemben,
hanem horizontálisan merül fel, azonban ennek ellenére a tulajdonkorlátozás arányossága
vizsgálható. Közérdekből a tulajdonjog korlátozható, s egy politikai alapjog gyakorlása
közérdeknek tekinthető. Így a tulajdonosnak bizonyos körben tűrési kötelezettsége áll fenn.
Azt, hogy mikor köteles tűrni, s mikor nem, az esetről esetre az alapjogi mérlegelés
szempontjai alapján dönthető el.
A Kúria egyetért a kérelmezővel, hogy a Ve. 123. § (2) bekezdése zárt rendszert alkot. A Ve.
123. § (2) bekezdése alapján tehát közforgalom számára nyitva álló magánterületen gyűjthető
aláírás. Gyűjthető a tulajdonos hozzájárulásával, de gyűjthető úgy is, hogy a tulajdonos ugyan
nem járul kifejezetten hozzá, de azt eltűri, nem tiltakozik. A politikai alapjog gyakorlása és a
tulajdon akkor kerül kollízióba, amikor a tulajdonos tiltakozik az aláírásgyűjtés ellen, ez
azonban nem érinti azt, hogy a Ve. 123. § (2) bekezdése zárt rendszernek tekinthető.
Az alapjogok között fennálló mérlegelési helyzetben a tulajdonos szempontjából is több
tényező vehető figyelembe, így pl. az, hogy az aláírásgyűjtő pulttal megnehezítik a járdán való
közlekedést, akadályozzák a vásárlókat a parkolásban, az üzlethelyiségbe történő bejutásban
stb. Meghatározott helyzetre nézve ezek például felhozhatók a tulajdon elsőbbsége oldalán.
Jelen esetben azonban ilyen típusú zavarás nem valósult meg, ezt egyebek között az esetről a
kifogást tevő által készített fényképfelvételek bizonyítják. A „zavarás” jogi szempontból
mértékadó szintje tekintetében a Ve. 123. § (1) bekezdése által megállapított mérték, hogy
nem jelentheti a magatartás a polgárok zaklatását.
A közforgalom előtt megnyitott magánterület tulajdonosa – mint az alapjog érintettje – jogai
gyakorlása elé a politikai alapjog érvényesülése meghatározott keretek között korlátokat állít,
hiszen az ő részéről is felmerülhet jogellenesség a két jog konfliktusos ütközését előidézve. Így
akkor, ha a közforgalom számára megnyitott magánterületen a tulajdonos nem egyenlő
módon gyakorolná az általa meghatározott korlátozások jogát. Ebben az esetben sérülnének
a Ve. 2. §-a szerinti alapelvek, végső soron a választópolgárok jogainak gyakorolhatósága.
A Kúria egyetért a kérelmezővel, hogy a Ve. 123. § (1) bekezdése szerinti bárhol történő
gyűjtésbe a közforgalom számára nyitva álló magánterület is beletartozik, tehát itt is lehet
aláírást gyűjteni, még akkor is, ha a magántulajdonos ezt kifejezetten nem engedélyezi, de
eltűri. Feltétel ehhez, hogy a tevékenység ne járjon a polgárok zaklatásával, de a tűrés
kötelezettsége, bizonyos körülmények között, a tulajdonos érdekköréhez képest is megáll.
Ilyen körülmény a választási kampányidőszak. A képviselőjelölti ajánlásgyűjtés ideje ennek
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része. Jelen esetben az aláírásgyűjtő pult plakátoldalára tekintettel a politikai kommunikáció
helyhez rendelése már csak emiatt is megáll, ennyiben figyelemmel a Kúria
Kvk.IV.37.184/2014/3. ítéletére, illetve az ennek alapjául szolgáló Ve. 144. §-ára.
A közforgalom számára megnyitott magánterület esetében a területhasználat céljának
meghatározására ugyanakkor a tulajdonosi jogot gyakorló jogosult. Mivel a magántulajdonban
lévő ingatlanok használatának és hasznosítási módjának meghatározására a tulajdonosi jog
gyakorlójának – a jogszabályok adta keretek között – van módja és hatásköre, e jogát
kétségkívül gyakorolhatja is. A kampányidőszak adott részéhez kötött ajánlásgyűjtés –
tekintettel időben és térben meghatározott voltához – azonban a közforgalom által igénybe
vett területeken önmagában még nem valósítja meg a polgárok zaklatását, és nem idézi elő
az adott esetkörben a tulajdonjog rendeltetésszerű gyakorlásának értékelhető sérelmét sem
választási kampányidőszakban a korlátozás-nélküliségnek a választói politikai alapjog
érvényesülése okán a Ve. szabályainak megfelelően fokozottan kell megvalósulnia.
Kvk.VI.37.279/2018/2.
70. Választási gyűlés
Ve. 145. § * (1) A választási gyűlésre a gyülekezési jogról szóló törvény rendelkezéseit az e §ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. A szavazás napján választási gyűlés
nem tartható.
(3) A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek,
jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és
egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló
épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve
az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll
rendelkezésre.
(4) Választási gyűléssel kapcsolatos jogsértés esetén választási jogorvoslatnak csak az e
törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén van helye.
A kifogásban foglaltak szerint jelölő szervezetként 2018. február 25-én reggel 10 órától
választási gyűlést, annak keretében aláírásgyűjtést folytatott a kérelmező egy székesfehérvári
áruház parkolójában. A helyszínen körülbelül hatvan fő fordult meg óránként, az érdeklődők
folyamatosan csatlakoztak és távoztak. 11 óra körül az Áruház biztonsági őrei jelezték, hogy a
gyűlés magánterületen, a tulajdonos engedélye nélkül folyik, onnan el kell távozniuk.
A felszólításnak a kérelmező jelen lévő tagjai nem tettek eleget, a biztonsági őr rendőrt hívott,
aki 12 óra 30 perc körül a jelenlévőket távozásra szólította fel, ezt követően néhány percen
belül a választási gyűlés befejezésre került.
A magántulajdon korlátozásával kapcsolatos tesztet az elsőfokú választási bizottság
határozatában nem folytatta le, nem vette figyelembe a kampányidőszak speciális jellegét,
valamint az Áruház parkolójának funkcióját, amit a modern társadalomban betölt.
Az NVB szerint, ha a magánterület tulajdonosa egyértelműen kifejezi azt a szándékát, hogy
nem kíván a politikai diskurzus passzív szereplőjévé sem válni és semmilyen módon részt venni
a választási eljárásban, ez ugyanolyan politikai véleménynyilvánításnak tekinthető, mint a
jelölő szervezet által tartott választási gyűlés. Azonban a nyilvánosság előtt a tulajdonában álló
területen megtartott rendezvényről szóló híradások alapján a közvélemény számára
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egyetértőnek vagy közreműködőnek tűnhet. A tulajdonosnak a jelölő szervezet politikai
véleményétől eltérő álláspontját csak jelentős erőfeszítés árán – például több sajtóközlemény
útján – lenne lehetősége tudatni a közvéleménnyel, amely azonban nem elvárható.
A választási eljárásban részt nem vevő személyek, szervezetek esetében az akaratukon kívül
álló politikai véleménnyel való azonosítással szembeni védekezésre a Ve. nem nyújt a jelölő
szervezetekkel egyező keretet, ezért esetükben a választási eljárás önkéntes résztvevőjének
jóhiszemű magatartása nyújthat védelmet.
Az NVB szerint nem tekinthető szükségesnek és arányosnak a jelöltek, jelölő szervezetek
politikai alapjoga érvényesítése érdekében a választási eljárásban részt nem vevő személy,
szervezet véleménynyilvánításhoz való jogának olyan mértékű korlátozása, amely kifejezett
akarata ellenére véleményét teljes mértékben, egyoldalúan figyelmen kívül hagyja. Az ezzel
ellentétes magatartás az alapjog sérelmén túl felveti a Ve. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti,
az önkéntes részvétel a választási eljárásban alapelv sérelmét is.
A kérelmező kifejtette, hogy a közforgalom számára nyitva álló magánterület tulajdonosának
a véleménynyilvánításhoz való joga és az adott területen választási gyűlés tartása között nincs
értékelhető alkotmányjogi összefüggés. A választási gyűlésen a gyűlés szervezője és a gyűlésen
résztvevő felek fejtik ki a véleményüket, amely semmilyen formában nem jelenti azt, hogy a
kifejtett vélemény a terület tulajdonosának a véleménye lenne.
A Kúria szerint az alapjogi kollízió jelen esetben is fennáll a terület tulajdonosának tulajdonhoz
való joga és politikai jellegű alapjogok – gyülekezéshez való jog, véleménynyilvánításhoz való
jog – között.
A Kúria rámutatott, hogy a választási gyűlés tartásához való jog a véleménynyilvánításhoz való
jognak, mint anyajognak és a gyülekezéshez való jognak, mint a véleménynyilvánításhoz való
jog egyik aspektusának a részjogosítványa. A gyülekezéshez való jog, mivel a közügyekben
folytatott kollektív véleménynyilvánítási szabadság megfogalmazása, ezért kiemelkedő
alkotmányjogi védelemben részesül. A választási kampány idején folytatott
kampánytevékenység a választásoknak a demokrácia működésében betöltött szerepére
figyelemmel az alkotmányosan leginkább védett kommunikáció körébe tartozik.
A magántulajdonban álló terület tulajdonosa szabadon dönthet arról, hogy a tulajdonában
álló területet megnyitja-e a közforgalom számára, avagy nem. Amennyiben úgy dönt, hogy
ezt megteszi, akkor a tulajdonában álló terület politikai kommunikáció helyszíne is lehet.
Választási gyűlés kampányidőszakban – főszabály szerint – közterületen és ebből a
szempontból a vele egyenértékűnek tekintendő közforgalom számára nyitva álló
magánterületen megtartható.
A Kúria nem ért egyet az NVB azon okfejtésével, mely az alapjogi kollízió körébe vonta az
Áruház tulajdonosának véleménynyilvánításhoz való jogát. A terület tulajdonosa nem jelölt,
nem jelölő szervezet, a választási gyűlést nem ő szervezte, azon – a rendelkezésre álló adatok
szerint – alkalmazottai szervezett formában nem vettek részt. A konkrét választási eljáráshoz
kapcsolódó cselekmény a választási gyűlés megtartása volt, a terület tulajdonosát ebben a
körben megillető alapjog kizárólag a tulajdonhoz való jog, a véleménynyilvánítás joga e
vonatkozásban csak a kérelmező jelölő szervezet, annak jelöltje és a választópolgárok
tekintetében merül fel és értékelendő, a terület tulajdonosa személyében nem.
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Az NVB a Kúria megítélése szerint akkor járt volna el helyesen, ha az alapjogi kollíziót a
tulajdonos tulajdonhoz való joga és a kérelmező véleménynyilvánításhoz, gyülekezéshez,
ezen belül választási gyűlés tartásához való joga körében vizsgálja és értékeli a konkrét eset
körülményei figyelembevételével. Ezen kötelezettségének az NVB – eltérő jogi álláspontja
miatt – nem tett eleget. A Kúria, mivel a Ve. nem ad lehetőséget az NVB új eljárásra
kötelezésére, ezért a tulajdonhoz való jog és a véleménynyilvánításhoz, gyülekezéshez,
valamint választási gyűlés tartásához való jog kollízióját az alábbiak szerint oldotta fel.
Az eljárás során nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy a választási gyűléssel a
kérelmező akadályozta volna a vásárlókat a parkolásban, az Áruházba történő bejutásban,
illetve bármilyen más módon zavarta volna az Áruház rendeltetésszerű működését. A fentiek
alapján a terület tulajdonosa érdekkörének érdemi sérelme nem valósult meg.
Az, hogy a tulajdonos közforgalom elől el nem zárt területén választási gyűlést tartott a
kérelmező – az NVB határozatában írtakkal szemben – nem veti fel a Ve. 2. § (1) bekezdés b)
pontjának sérelmét, mivel a terület tulajdonosa nem vált a választási eljárás résztvevőjévé.
A Kúria rámutat, hogy alapjogi kollízió esetén az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdés második
mondatában foglalt kritériumoknak (szükségesség, arányosság követelménye) való
megfelelést mindig esetről esetre kell megítélni és annak konkrét indokait megadni. Ezen
alkotmányossági teszt tükrében a jelen ügyben a kérelmező választási gyűlés tartásához
kapcsolódó joga – a választási gyűlés megtartásának körülményeire figyelemmel – ebben a
körben előnyt élvez a terület tulajdonosának tulajdonhoz való jogával szemben.
A tulajdonjog korlátozása a választási gyűlés megtarthatósága érdekében szükséges és
arányos, ezzel szemben a választási gyűlés befejezésére történő felszólítás a kérelmező
véleménynyilvánításhoz, gyülekezéshez és választási gyűlés tartásához való jogának
szükségtelen és aránytalan korlátozását jelenti.
 Kampányidőszakban tett nyilatkozatok – a véleménynyilvánítás szabadságának korlátja
Kvk.VI.37.327/2018/2.
A Kúria a véleménynyilvánítás és a tényállítás elhatárolhatóságának kérdésében nem
mellőzheti az Alkotmánybíróság 9/2015. (IV.23.) AB határozatában rögzítettek
figyelembevételét. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában fokozott alkotmányos védelmet
élveznek az olyan értékítéletek, amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények ütközésében
kapnak hangot, és a véleménynyilvánítás szabadsága csak az öncélú, a közügyek vitatásának
körén kívül eső megnyilvánulásokkal szemben nem nyújt védelmet. Az alkotmánybírósági
határozat értelmében nem vizsgálható érdemben, hogy a kifogásolt közlés egészben vagy
részben tényállításnak minősül-e, amennyiben igen, megalapozott tényállítás-e. Az 5/2015.
(II.25.) AB határozatban, illetve a 9/2015. (IV.23.) AB határozatában kifejtettek szerint a
választási kampány a közügyek szabad vitatásának egyik, a választójog szabályai körébe vont
megnyilvánulása és a közügyek szabad megvitatásához fontos társadalmi érdek fűződik.
Választási kampányban tipikusan a közszereplők egymás közti kontextusában kell értelmezni
és megítélni a véleménynyilvánítási szabadságot, illetve annak korlátait. Ez mindenekelőtt
annyit jelent, hogy az egymással versengő jelöltek igyekeznek előnyt szerezni, s ennek elérése
érdekében nyíltan és akár kendőzetlenül is megnyilvánulhatnak. Társadalmi érdek, hogy a
kampányban nemcsak a közügyeket, hanem az egyes jelöltek alkalmasságát és a jelölő vagy
támogató szervezet programját is megvitassák. A választópolgároknak joguk van ahhoz, hogy
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a kampányon keresztül ismerjék meg az egyes jelöltek politikai véleményét. Az 5/2015. (II.25.)
AB határozat arra is rávilágít, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága az értékítéletet kifejező,
az egyén személyes meggyőződését közlő megszólalásokra attól függetlenül kiterjed, hogy a
vélemény értékes vagy értéktelen, helyes vagy helytelen, tiszteletre méltó vagy elvetendő.
A választási eljárásokban megjelenő, a közügyek vitatásának körén belül maradó vélemények
minősítése kapcsán az Alkotmánybíróság határozatai értelmében a Kúriának nincsenek a Ve.ből származó eszközei.
 Véleménynyilvánítás szabadsága
Kvk.II.37.355/2018/2. számú határozat; Kvk.I.37.353/2018/2., Kvk.I.37.388/2018/2.,
Kvk.II.37.419/2018/2., Kvk.I.37.416/2018/3., Kvk.I.37.417/2018/2., Kvk.IV.37.423/2018/2.,
Kvk.IV.37.367/2018/2., Kvk.VI.37.387/2018/2., Kvk.V.37.463/2018/2. (kritizálhatóság
mércéje, ld. alább kifejtve)
Ve. 2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a
következő alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása,
b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése,
e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
f) a választási eljárás nyilvánossága.
A felülvizsgálati kérelmet előterjesztő a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), és e) pontjainak
megsértésére hivatkozott. A Kúria hangsúlyozza, hogy az Alkotmánybíróság több döntésében,
így az 5/2015. (II.25.) AB határozatban általános érvénnyel mondta ki, hogy az Alaptörvény IX.
cikk (1) bekezdésében elismert véleménynyilvánítási szabadság kiterjed a választási
kampány során a jelöltek és a jelölő szervezetek által folytatott kampánytevékenységre
(Indokolás 23. pont). Az 1/2013. (I.07.) AB határozat hangsúlyozta, hogy a politikai reklámozás
mindenekelőtt a választáson induló pártok, jelölő szervezetek véleménynyilvánítását érinti.
Az Alaptörvény IX. cikke mindenkinek biztosítja a szabad politikai véleménynyilvánítás jogát,
amely megnyilvánulhat politikai reklámok közzétételében is (Indokolás 93-94. pontok). Ezen
alaptörvényi értelmezésnek a választási kampányban is érvényesülnie kell és a
médiaszolgáltató egy politikai szereplő sajtótájékoztatón elhangzottakat, az ott tett
állításokat nem ellenőrizheti, de azok megtételében sem korlátozhatja a képviselőjelöltet.
Az alapelvi jogsértések kapcsán a Kúria rámutat, hogy választási kampányhoz kötődően az
esélyegyenlőség és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elve megsértése nem
állapítható meg, ha a médiaszolgáltató a szabályzata szerint közzétett módon minden
jelölőszervezet és a képviselőjelölt számára azonos módon és időtartamban biztosítja a
választási üzeneteiknek a választópolgárok felé történő eljuttatását. A választási bizottságok
helytállóan mutattak rá arra is, hogy egy sajtótájékoztató alkalmával készített híradással
szemben nem követelmény, hogy másik politikai csoportosulás, jelölt is arra egyúttal
reagáljon. Erre mód van úgy is, hogy a másik politikai csoportosulás, jelölt másik alkalommal
közzétett politikai hírműsorban, tudósításban reagáljon az adott sajtótájékoztatóban
elhangzottakra, de a médiaszolgáltatónak nem kell az adott sajtótájékoztatóval kapcsolatban
a többi párt jelöltjét megkeresve őket nyilatkoztatnia és a nyilatkozatukat a
sajtótájékoztatóval együtt, egyidejűleg közzétennie.
38

Kvk.IV.37.367/2018/2., Kvk.VI.37.387/2018/2.
Az ügy rámutat arra, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága – a Ve. 2. § e) pontjában
meghatározott jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményével kapcsolatban
kerül értékelésre, mégpedig úgy, hogy ezen választási alapelv érvényesülése adott esetben
a kifejezés szabadsága elé korlátot állíthat. A Kúria a Kvk.IV.37.488/2014/3. számú
végzésében – többek között – rámutatott, hogy a hazai és nemzetközi emberi jogi standardok
szerint a politikai közszereplők vonatkozásában a kritika határai szélesebbek, mint más
személyek esetében. Bár a becsület büntetőjogi védelmével összefüggésben került
kidolgozásra, de általános tartalma szerint figyelembe veendő, hogy a véleménynyilvánítási
szabadság által nyújtott oltalom szempontjából különbséget kell tenni tényállítás és
értékítélet között. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága az 1986. július 8-án meghozott
Lingens kontra Ausztria ügyben kifejtette, hogy különbséget kell tenni tények és értékítéletek
között, mivel az előző megléte bizonyítható, az utóbbiaké lehetetlen. Így az értékítélet
alkotmányos védelem alatt áll, de nem áll a véleménynyilvánítás védelme alatt a közszereplő
becsületének csorbítására alkalmas azon hamis tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre
közvetlenül utaló kifejezés használata, ha a tényt állító, híresztelő, illetve ilyen tényre
közvetlenül utaló személy tudta, hogy a közlése lényegét tekintve valótlan vagy azért nem
tudott annak valótlanságáról, mert a hivatása vagy foglalkozása alapján (pl. újságíró) a reá
irányadó szabályok szerinti figyelmet, körültekintést elmulasztotta. A probléma
vonatkozásában 2 AB döntést kell felidézni:
1. Az 5/2015. (II. 25.) AB határozat: „Választási kampányban tipikusan a közszereplők
egymás közti kontextusában kell értelmezni és megítélni a véleménynyilvánítási
szabadságot, illetve annak korlátait. Ez mindenekelőtt annyit jelent, hogy az egymással
versengő jelöltek igyekeznek előnyt szerezni, s ennek elérése érdekében nyíltan és akár
kendőzetlenül is megnyilvánulhatnak. Társadalmi érdek, hogy a kampányban nemcsak a
közügyeket, hanem az egyes jelöltek alkalmasságát és a jelölő/támogató szervezet
programját is megvitassák. Ez alkalmanként kemény verbális csatározásokat is jelenthet,
de ez része a kampány során megvalósuló véleménynyilvánítási szabadságnak. Ha
jogvitára kerül sor, a bíróságnak az Alaptörvény 28. cikkében foglaltak szerint kell eljárnia,
vagyis úgy, hogy a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel
összhangban értelmezzék. […] Az is fontos szempont, hogy azok a közszereplők, akik
nyíltan vállalhatnak közéleti-politikai szerepet (szemben például egy bíró idevonatkozó
lehetőségeivel), meg is tudják magukat védeni az alaptalan megnyilvánulásokkal szemben
a nyilvánosság előtt. Erre minden lehetőség adott például egy választási kampány során az
országgyűlési képviselőjelölteknek. A véleménynyilvánítás szabadsága tehát fokozottan
érvényesül olyan értékítéletekkel kapcsolatban, amelyek a közügyekre vonatkozó
vélemények ütközésében kapnak hangot, még akkor is, ha esetleg túlzóak és
felfokozottak, netán képi (elvont) formában jelennek meg.” (Indokolás [26], [28])
2. 2. A 9/2015. (IV. 23.) AB határozat: „[a] konkrét közlés körülményeinek, tárgyának és
céljának figyelembevételével az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy a választási
kampány során közzétett videó és annak közlései egyértelműen a véleménynyilvánítás
szabadságának fokozott védelmét élvező közügyek szabad vitatásának fogalmi körébe
tartoznak. A Kúria a döntése meghozatalakor tehát nem volt tekintettel arra, hogy a jelölő
szerv indítványozó által képviselt városi szervezete politikai véleményként tette közzé a
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videót egy választási kampány során. … Az Alkotmánybíróság hangsúlyoz[t]a, hogy a jelen,
kifejezetten politikai jellegű választási ügyben eljárva a konkrét ügy összes értékelt
körülményére figyelemmel volt, és döntését erre tekintettel hozta meg.” (Indokolás [43],
[44]).
Az 1. és 2. pontban részletesen bemutatottak alapján látható tehát, hogy az Alkotmánybíróság
– az 5/2015. (II. 25.) AB határozatában és a 9/2015. (IV. 23.) AB határozatában – választási
kampányidőszakban a jelöltek, közszereplők kritizálhatóságának a mércéjét megemelte.ű
Kvk.V.37.463/2018/2.
Az NVB határozatában utalt arra, hogy a Ve. 140. § a) pontja, 141. §-a és 144. § (1) bekezdése
értelmében a fellebbező által kifogásolt szórólap a 2018. évi országgyűlési választás
kampányidőszakában, a választáson induló képviselőjelölttel kapcsolatosan használt – igen
szélsőséges megfogalmazásokat tartalmazó – kampányeszköz. Rögzítette, hogy „a Ve. nem
tiltja a negatív kampány folytatását, ami azt jelenti, hogy megengedett a konkurens
képessége hiányosságainak, programhibáinak felsorolása, felnagyítása, karikírozása, a
kampányt folytató előnyeinek hangsúlyozása mellett”.
Hangsúlyozta az NVB, hogy az ügyben érdemi döntését az Alkotmánybíróság 5/2015. (II.25.)
AB határozatban (Abh1.) és a 9/2015. (IV.23.) AB határozatban (Abh2.), IV/569/2018. számú
AB határozatban (Abh3.), 31/2014. (X.9.) AB határozatban (Abh4.), valamint a Kúria
Kvk.IV.37.367/2018/2., Kvk.II.37.346/2015/3., Kvk.IV.37.488/2014/3., Kvk.III.37.211/2006/3.
és Kvk.III.37.107/2008/2. számú végzéseiben kifejtettekre figyelemmel hozta meg. Az ezekben
rögzített jogértelmezéssel összhangban vizsgálta meg a kifogásolt szórólap tartalmát. Ennek
eredményeként azt állapította meg, hogy „az azon szereplő meghökkentő, túlzó és
egyértelműen szélsőséges kijelentések olyan kritizáló értékítéletek, melyek az érintett
képviselőjelölt politikájára és ezzel egyidejűleg képviselői alkalmatlanságára, közéleti
hiteltelenségére kívánja felhívni a választópolgárok figyelmét. A kampányeszköz mind képi
megjelenítése, mind szövegezése alkalmas a választói akarat negatív irányú befolyásolására, a
negatív kampány azonban (…) a Ve. által nem tiltott tevékenység. A szórólapon szereplő
kijelentések az érintett személyt a közügyek során – foglalkozásával összefüggésben minősítik
„ügyvédként –, és ebből vonnak le következtetést a képviselőjelölt alkalmasságára
vonatkozóan, mintegy elővetítve annak jövőbeli programját”. Az NVB-nek az volt a jogi
álláspontja, hogy „a kifogással érintett szórólap egyértelműen negatív értékítéletet fejez ki,
amely alapján a választási alapelvek sérelme nem állapítható meg, még akkor sem, ha az adott
megnyilvánulás éles megfogalmazást tartalmaz”.
A Kúria már több döntésében, így a Kvk.IV.37.488/2014. számú végzésében is rámutatott arra,
hogy a hazai és nemzetközi emberi jogi standardok szerint a politikai közszereplők
vonatkozásában a kritika határai szélesebbek, mint más személyek esetében. Bár a becsület
büntetőjogi védelmével összefüggésben került kidolgozásra, de általános tartalma szerint
figyelembe veendő, hogy a vélemény nyilvánítási szabadság által nyújtott oltalom
szempontjából különbséget kell tenni tényállítás és értékítélet között. Az Emberi Jogok
Európai Bírósága is kifejtette a Lingens v. Ausztria ügyben, hogy különbséget kell tenni tények
és értékítélek között, mivel az előző megléte bizonyítható, az utóbbiaké lehetetlen.
Ebből következően az értékítélet alkotmányos védelem alatt áll, de nem áll a
véleménynyilvánítás védelme alatt. A közszereplő becsületének csorbítására alkalmas azon
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hamis tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés használata, ha a
tényt állító híresztelő, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló személy tudta, hogy a közlése
lényegét tekintve valótlan, vagy azért nem tudott annak valótlanságáról, mert hivatása,
foglalkozása alapján a reá irányadó szabályok szerinti figyelmet, körültekintést elmulasztotta.
Az Abh1. határozat szerint: „a választási kampányban tipikusan a közszereplők egymás közti
kontexusában kell értelmezni és megítélni a véleménynyilvánítási szabadságot, illetve annak
korlátait. Ez mindenekelőtt annyit jelent, hogy az egymással versengő jelöltek igyekeznek
előnyt szerezni, ennek elérése érdekében nyiltan akár kendőzetlenül is megnyilvánulhatnak.
Társadalmi érdek, hogy a kampányban nemcsak a közügyeket, hanem az egyes jelöltek
alkalmasságát és a jelölő/támogató szervezet programját is megvitassák. Ez alkalmanként
kemény, verbális csatározásokat is jelenthet, de ez részre a kampány során megvalósuló
véleménynyilvánítási szabadságnak. Ha jogvitára kerül sor, a bíróságnak az Alaptörvény 28.
cikkében foglaltak szerint kell eljárnia, vagyis úgy, hogy a jogszabályok szövegét elsősorban
azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezzék. […] Az is fontos szempont, hogy
azok a közszereplők, akik nyíltan vállalhatnak közéleti-politikai szerepet (szemben pl. egy
bíró ide vonatkozó lehetőségeivel), meg is tudják magukat védeni az alaptalan
megnyilvánulásokkal szemben a nyilvánosság előtt. Erre minden lehetőség adott, például egy
választási kampány során az országgyűlési képviselőjelölteknek. A vélemény-nyilvánítás
szabadsága tehát fokozottan érvényesül olyan értékítéletekkel kapcsolatban, amelyek a
közügyekre vonatkozó vélemények ütközésében kapnak hangot, még akkor is, ha esetleg
túlzóak és felfokozottak, netán képi (elvont) formában jelennek meg.”.
A kúriai döntést megsemmisítő Abh2. határozat a következőket tartalmazza: „a konkrét közlés
körülményeinek, tárgyának és céljának figyelembevételével az Alkotmánybíróság azt
állapította meg, hogy a választási kampány során közzétett videó és annak közlései
egyértelműen a véleménynyilvánítás szabadságának fokozott védelmét élvező közügyek
szabad vitatásának fogalmi körébe tartoznak”. Hivatkozott az Alkotmánybíróság az Abh4.
határozatában rögzített azon álláspontra is, mely szerint a választási kampányban a másik
jelöltet negatív színben feltüntető kijelentések a véleménynyilvánítási szabadság körébe
tartoznak, ha ezzel a választópolgárok döntési lehetőségét kívánják elősegíteni, továbbá arra
is, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlatában fokozott alkotmányos védelmet élveznek az olyan
értékítéletek, amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények ütközésében kapnak hangot.
A Kúria döntését, mely szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem adhat teret valótlan
tényállításokon alapulva más személy súlyos bűncselekménnyel való megvádolásához
akként értékelte, hogy a vitatott szöveg kizárólag értékítéletet közvetített, amely nem az
ellenérdekelt jelölt büntetőjogi felelőségre vonására irányult.
Az előző pontokban ismertetettekből következően az Alkotmánybíróság a választási
kampányidőszakban megemelte a jelöltek, mint közszereplők kritizálhatóságának
mércéjét. Hangsúlyosan utal a Kúria a Abh3. határozat következő megállapításaira:
„a politikai vitának a választási kampány során különösen is felfokozott körében a tényállítások
meghatározása nem történhet önmagában a bizonyíthatósági teszt köznapi értelemben vett
automatikus alkalmazásával, azaz nem szorítkozhat kizárólag a vizsgált kijelentés szó szerinti
tartalmának értékelésére. A közügyek intenzív vitájában részt vevők jogi felelősségre
vonásához nem elegendő annak kimutatása, hogy a vizsgált megszólalás bizonyos elemei
ténylegesen, objektív módon cáfolhatók. A vitatott kijelentés értékelését arra is figyelemmel
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kell elvégezni, hogy a kijelentés a választási kampány speciális szituációjában milyen valódi
jelentést hordoz a kampányüzenetek címzettjei, a választópolgárok számára”. Kiemelte az
Alkotmánybíróság azt is, hogy „Ha az egymásra tett kijelentések közvetlenül a közéleti
szereplők politikai tevékenységére, programjára, vagy közéleti hitelességére, alkalmasságára
vonatkoznak, akkor – még ha kijelentő módban fogalmazták is meg – vélelmezhető, hogy a
választópolgárok a közléseket véleményként értékelik. Szintén védelem alá tartozhat a kritika
túlzó, meghökkentő megfogalmazása akkor is, ha a túlzás esetleg ténybeli kérdést is érint.
Kétség esetén ráadásul a mérlegelés arra is támaszkodhat, hogy egyes részletek tényszerű
cáfolatára a kampányban széles körű lehetőség nyílik”.
 Kormány tájékoztatáshoz való joga kampányidőszakban
Kvk.III.37.421/2018/8.
A Kvk.III.37.421/2018/8.
Kúriai elvi jelleggel kimondta, hogy a választási kampány időszakában a Kormány
feladatainak megfelelő ellátásához szükséges tájékoztatási tevékenységet valamely
választási kampánytémában is folytathat feltéve, hogy a tájékoztatásnak van a választási
kampánytól független, objektív indoka. A tájékoztatás módját úgy kell meghatározni, hogy a
kormányzati feladat elvégzését lehetővé téve a választási kampányt a lehető legkevésbé
érintse, az esélyegyenlőséget ne sértse.
A Kúria megítélése szerint a kormányzati tájékoztató tevékenységnek konkrét
információtartalommal kell rendelkeznie, amelynek szükségszerű eleme az információ
aktuális jellege. Egy kormányzati tájékoztatás szempontjából az vizsgálandó, hogy a
kormányzati plakátkampány üzenetén keresztül felerősíti-e a kormánypártok kampányában
megjelenő üzenetet (kommunikációt), ekként megbontva a jelöltek és jelölőszervezetek
közötti esélyegyenlőséget.
A Kormány sincs elzárva attól, hogy a kampányidőszak alatt tájékoztató tevékenységet
folytasson, ilyen abszolút tilalom a Ve.-ből nem vezethető le. A kampányidőszak alatt azonban
alkalmas a jelölőszervezetek közötti esélyegyenlőség megbontására az a kormányzati
kommunikációs tevékenység, amely formai és/vagy tartalmi egyezősége okán felerősíti az
egyik jelölőszervezet üzenetét, ilyen esetben ugyanis a támogatott jelölőszervezet
kampányüzenete a kampányköltési limitet meghaladó költségráfordításokkal arányosan, több
választóhoz képes eljutni.
A kifogásolt kormányzati plakátkampány időzítése és tartalma alapján alkalmas volt arra, hogy
ráerősítsen a kormánypártok központi kampányüzenetére azáltal, hogy vizuális
megjelenítésében kormányzati tájékoztatást, illetve többletinformációt nem tartalmazott,
noha képiségében összekapcsolódott a FIDESZ-MPSZ és KDNP jelölőszervezetek azon
kampányüzenetével, hogy míg az ellenzéki pártok a bevándorlást támogatják, addig a
kormánypárt a bevándorlás megfékezésére törekszik.
A kampányidőszakban elsődlegesen a kormánypártok feladata a kormányzati
kommunikáció közvetítése, hiszen ez biztosítja, hogy a jelölőszervezetek esélyegyenlősége
mellett jelenik meg a kampányüzenet.
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Magyarország Alaptörvényéből nem következik, hogy a Kormány, mint az állam egyik
közhatalmi szerve, rendelkezik a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságának Alaptörvény
IX. cikke által garantált alapjogával. A véleménynyilvánítás szabadsága, mint első generációs
kommunikációs alapjog, az egyén számára biztosítja – elsősorban éppen az állami
beavatkozással szemben –, hogy megalapozottan részt tudjon venni a társadalmi és politikai
folyamatokban [30/1992. (V. 26.) AB határozat, 50/2003. (XI. 5.) AB határozat, 29/2014. (IX.
30.) AB határozat]. A Kormány ezzel szemben az államhatalom egyik megtestesítője, ekként a
kormányzati kommunikáció korlátozása kapcsán nem alkalmazhatóak az alapjogok
korlátozására kialakított alkotmányos elvek. A Kormányt ugyanakkor – az Alaptörvényben
meghatározott feladatköréből adódóan – megilleti a tájékoztatás joga és lehetősége.
Választási kampányidőszakban azonban ezt a Ve. keretei között kell gyakorolnia.
A kúriai gyakorlat alapján a kampányidőszak alatt a jelöltek és a jelölő szervezetek a Ve. 2. §
(1) bekezdés c) pontjába foglalt esélyegyenlőségének érvényesítése érdekében az állami,
illetve az önkormányzati szerveknek tartózkodniuk kell attól, hogy a pártok szabad
versengésébe beavatkozzanak [BH 2014/12/379., Kvk.IV.37.360/2014/2.]. A Ve. e szabálya
lényegében a pártok esélyegyenlőségének a követelményét rögzíti a választási eljárás során.
A parlamenti demokrácia alapja a politikai pártok választópolgári támogatottságért való
versengése. A demokrácia egészséges működése nem képzelhető el politikai pluralizmus és a
pártok politikai küzdelemben való esélyegyenlősége nélkül. Az azonos feltételeket tartalmazó
jogi keret garantálja az állam semlegességét a politikai pártok küzdelmében [BH 2014/12/379.,
Kvk.IV.37.360/2014/2.]. A Kúria ezen gyakorlata összhangban van az Európa Tanács Velencei
Bizottság nem kötelező – de a nemzetközileg elfogadott európai sztenderdeket tükröző –
iránymutatásával, amely szerint az esélyegyenlőség magában foglalja az állami szervek
semleges eljárását, különösen a média plakátok, a pártok és kampányok finanszírozása
területén [Code of Good Practice in Electoral Matters. Guidelines and Explanatory Report.
Adopted by the Venice Commission at its 52nd Session (Venice 18-19, October 2002, CDL-AD
(2002) 23.rev., Guidelines, I.2.3. a-b pont), lásd még a Kúria választási és népszavazási
eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat tárgyában létrejött joggyakorlat-elemző csoport
véleményét (http://www.lb.hu/sites/default/files/joggyak/valasztasi_nepszavazasi_jog...).
Ezt az elvárást a magyar Alkotmánybíróság általános és kötelező alkotmányos mérceként
fogalmazta meg, amikor kimondta, hogy az államnak elkötelezettnek kell lennie a törvények
olyan alkalmazása iránt, amely az egyenlő bánásmódot biztosítja minden érintettet illetően
a választási eljárásban [3096/2014 (IV.11.) AB határozat 46-47 pont, lásd még: 3/1999. (II.07.)
AB határozat]. Figyelemmel arra is, hogy a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja által a Kúria
honlapján közzétett fenti joggyakorlattól, ezen közzététel folytán fennálló jogos várakozások,
és a bizalomvédelem elvének megsértése nélkül, csak kellően megalapozott érvek esetében
indokolt eltérni, és a Kormány nyilatkozatában ilyen indokokat az eltérés szükségességére
nem hozott fel, a Kormány semleges magatartására való törekvésének követelményét a
választási kampány időszakában nem vitatta, ezért a Kúria megállapította, hogy a fenti
jogelveket jelen ügyben is minden kétséget kizáróan alkalmazni kellett.
A Kormány, mint ellenérdekű fél nyilatkozattételi jogának biztosítását a Ve. szabályai nem írják
elő a Kúria számára. A Kúria kizárólag az Alaptörvény XXVIII. cikkében foglalt tisztességes
eljáráshoz való jog biztosítása érdekében tartotta szükségesnek a Kormány nyilatkoztatását. A
Kúria számára nem azt kellett bemutatni, hogy utólag milyen szakpolitikai indokokkal lehetne
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megalapozni az érintett tájékoztatási tevékenységet, hanem csak a plakátkampány melletti
kormányzati döntést megalapozó iratok vagy azok tartalmának összefoglalására lett volna
szükség.
 Jelöltséghez szükséges 500 érvényes ajánlás (Kúria az OVB/NVB számszaki vizsgálatot
tényként fogadja el)
Kvk.II.37.282/2018/6.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 02. számú OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt
hatásköre alapján határozatában megállapította, hogy a kérelmező jelölő szervezet
jelöltjeként indulni szándékozó egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott
ajánlóíveken 485 érvényes ajánlás szerepelt. Az OEVB megállapította, hogy mivel az érvényes
ajánlások száma nem érte el Vjt. 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges 500 érvényes ajánlást,
a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg, ezért visszautasította a jelölt
nyilvántartásba vételét. Az OEVB döntését az NVB számszakilag ellenőrizte, és – érdemi
döntésen nem változtató számszaki módosítással – a határozatot helybenhagyta.
A felülvizsgálati kérelemben jogszabálysértésként hivatkozott Vjt. 6. §-a szerint az egyéni
választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.
E jogszabályhely megsértése a Kúria álláspontja szerint kizárólag azokban az esetekben
állapítható meg, ha az illetékes választási bizottság a jelöléshez ötszáz választópolgári
ajánlásnál kevesebbet fogad el. Jelen ügyben az elvégzett számszaki vizsgálat eredményének
jogkövetkezményét az NVB e jogszabályi előírást követve vonta le, így a hivatkozott jogsértést
nem követte el.
Vjt. 6. §
6. § * Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár
ajánlása szükséges.
Ve. 252. §
252. § * (1) Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminchetedik
napon kell bejelenteni.
(2) Az egyéni választókerületi jelöltet az országgyűlési egyéni választókerületi választási
bizottság veszi nyilvántartásba.
(3) A közös jelölt állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy a jelölt - a pártok költségvetési
támogatása szempontjából - melyik jelölő szervezethez tartozik.
 Ajánlás késedelmes leadása – Ve. határidők
Kvk.V.37.431/2018/2.
7. A határidők számítása
Ve. 10. § (1) Az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők.
(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.
11. § (1) Az e törvényben foglalt határidők naptár szerinti dátumait általános választásra a
miniszter rendeletben, időközi választásra a választást kitűző választási bizottság határozattal
állapítja meg.
44

(2) * Ha az e törvényben foglalt határidő munkaszüneti napon járna le, a miniszter a
rendeletében, illetve a választást kitűző választási bizottság a határozatában a határidő
lejártának naptár szerinti dátumát az azt megelőző vagy követő munkanapra állapíthatja meg
61. A jelölt bejelentése
Ve. 124. § * (1) A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére
illetékes választási bizottságnál.
(2) A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani
szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a
választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség
elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból
eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.
(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon
benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.
(4) A választási bizottság a bírság kiszabásáról a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő
nyolc napon belül dönt.
Utal a Kúria arra, hogy a felülvizsgálati kérelemben előadottak tekintetében az irányadó
törvényi szabályozást a Ve. 10. § (1)-(4) bekezdései és a 124. § (1)-(3) bekezdései tartalmazzák,
ennél fogva ezek határozzák meg azokat a releváns (jelentős) tényeket, amelyek a
megalapozott tényállás megállapításához, a bírság tekintetében a helytálló ténybeli és
jogkövetkeztések levonásához szükségesek.
Az NVB álláspontja szerint a jogszabály egyértelműen fogalmaz a tekintetben, hogy az
ajánlóívek leadásának elmulasztása esetén az OEVB-nek - hivatalból eljárva - bírságot kell
kiszabnia. Rögzítette azt is, hogy a Ve.-be foglalt határidők, így az egyéni jelölt bejelentésére,
az ajánlást tartalmazó ívek visszaszolgáltatására és az üres ajánlóívek visszaadására vonatkozó
Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő. Ez pedig azt jelenti, hogy nincs lehetőség
hiánypótlásra, a késedelem igazolására, a mulasztás kimentésére a határnap, illetve a határidő
letelte után. Az ajánlóívek átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel
tartozik, ezért nincs lehetőség a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére,
mérlegelésére, méltányosság gyakorlására. „A választási szerveknek elegendő a mulasztás
tényének megállapítása, a jogkövetkezmények alkalmazása kapcsán egyéb körülményeket
nem kell vizsgálnia”.
Kúria megállapította, hogy tekintettel arra, hogy az átvett 75 darab ajánlóívből 30 olyan, amely
tartalmaz aláírást, és ezek a hitelesnek minősülő Jegyzőkönyv2. és Jegyzőkönyv3. értelmében
csak a Ve. 10.§ (1) bekezdése és a Ve. 124. § (1)-(2) bekezdései szerinti objektív, jogvesztő
határidőn túl kerültek leadásra, 2 darab ajánlóívet pedig a kérelmező, illetve jelölje egyáltalán
nem adott le, a bírság kiszabására megalapozottan és összegszerűségét tekintve is jogszerűen
került sor. A bírság mértékét ugyanis az OEVB-nek és az NVB-nek minden be nem nyújtott
ajánlóív után tízezer forintban, tehát összesen 320.000 Ft-ban kellett meghatároznia.
A Kúria az előzőekben kifejtettekre figyelemmel azt állapította meg, hogy a kérelmező a
felülvizsgálati kérelmében állított jogsértést semmivel nem támasztotta alá, ezért az NVB
határozatát – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján eljárva – helybenhagyta.
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 Nyilvántartásba vétel elutasítása büntetőfeljelentés miatt
Kvk.IV.37.288/2018/3.
Az NVB határozatával az Összefogás Párt jelölő szervezet által – az országgyűlési képviselők
2018. évi általános választásán – állított pártlista nyilvántartásba vételét visszautasította.
A Vjt. 8. § (1)-(2) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát
az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább huszonhét
egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.
Ve. 253. § * (1) Az országos listát legkésőbb a szavazást megelőző harminchatodik napon kell
bejelenteni.
(2) Az országos listát a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a bejelentését követő második
napon veszi nyilvántartásba.
(3) A közös lista állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy az egyes jelöltek - a pártok
költségvetési támogatása szempontjából - melyik jelölő szervezethez tartoznak. Ve. 254. § *
(1) A pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett
egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek
nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság
elutasította.
(2) A Nemzeti Választási Bizottság törli a nyilvántartásból a pártlistát, ha a jelölő szervezet
jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni
választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el az országgyűlési képviselők
választásáról szóló törvényben foglalt minimumot.
(3) A Nemzeti Választási Bizottság törli a nyilvántartásból a jogerősen nyilvántartásba vett
pártlistát, ha egyéni választókerületi jelölt kiesése miatt a jelölő szervezet jogerősen
nyilvántartásba vett egyéni választókerületi jelöltjeinek száma nem éri el az országgyűlési
képviselők választásáról szóló törvényben foglalt minimumot.
Az NVB megállapította, hogy az Összefogás Párt jelölő szervezet 19 megyében és a fővárosban
összesen 65 egyéni választókerületi jelöltet állított, és a pártlistát a törvényi határidőn belül
bejelentette. A NVB szerint az általa elbírált jogorvoslati kérelmek nyomán hivatalos tudomása
volt arról, hogy a jelölő szervezet listáját megalapozó jelöltek ajánlásgyűjtésével kapcsolatban
jogszabálysértés történt. Az NVB büntetőfeljelentés megtételéről is döntött. Az NVB az
Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt demokratikus jogállamiság követelményével és a
Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás eljárási
alapelvével ellentétesnek tartja olyan pártlista nyilvántartásba vételét, ahol a nyilvántartásba
vételt megalapozó jelöltek ajánlásgyűjtésének szabályszerűsége számos esetben
megkérdőjelezhető. Hasonló következtetésre ad alapot az NVB szerint, hogy a jelölő szervezet
képviseletére jogosulttal szemben büntetőeljárás van folyamatban.
A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda (NVI)
mindazonáltal a pártlistán szereplő jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrizte.
A lista bejelentése törvényes feltételeit a Ve. 129–131. §-ai tartalmazzák.
63. A lista bejelentése
129. § * (1) A lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét,
személyi azonosítóját - ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági
igazolványának számát -, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy
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a) a jelölést elfogadja,
b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve
megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti,
c) az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló
törvény szerinti párttámogatás visszafizetésére a tartozás párttól való behajthatatlansága
esetére kötelezettséget vállal.
(2) A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető
mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg.
(3) A listán csak olyan jelölt állítható, aki a lista bejelentésekor választójoggal rendelkezik.
(4) A listán állított jelölt legkésőbb a lista bejelentésekor nyilatkozhat a 120. § (5) bekezdése
szerinti kérelemről.
130. § (1) A listán szereplő jelöltek sorrendjét a lista bejelentése után nem lehet módosítani.
(2) Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép.
A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
(3) A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb a lista
bejelentésére rendelkezésre álló határidő utolsó napján visszavonhatja. A visszavont lista
helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.
131. § A közös listával kapcsolatos jognyilatkozatot a közös listát állító jelölő szervezetek
közösen teszik meg.
Az NVB megállapította, hogy a bejelentett pártlista 89. helyén bejelentett jelölt
személyazonosító jelét a központi névjegyzék adataitól eltérően adta meg, mely alapján
egyértelmű és kétséget kizáróan történő beazonosítása nem volt elvégezhető.
A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a jelölt,
illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felelt meg.
A Kúria szerint önmagában az, hogy az NVB jegyzőkönyvi döntésével büntetőfeljelentést
tett, nem alapozza meg a jelölő szervezet pártlistájának nyilvántartásba vételének
visszautasítását akkor, ha egyébként a Ve.-ben foglalt, a lista nyilvántartásba vételére
vonatkozó feltételek teljesültek. Az Alaptörvény XVIII. cikk (2) bekezdése szerint senki sem
tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata
meg nem állapította. Mindaddig értelemszerűen más, a bűnösségre tekintettel meghatározott
jogkövetkezmény sem alkalmazható a Kúria szerint az adott üggyel összefüggésben, illetve
arra hivatkozással.
A Kúria elismeri azt, hogy a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének a
választási eljárás egészében érvényesülni kell. Azonban pusztán ezen alapelv sérelme nem
alapozza meg a Ve. 133. § (2) bekezdésnek alkalmazását, mivel a Ve. 133. § (2) bekezdése a
jelölő szervezet, jelölt és a lista nyilvántartásba vétele körében egzakt szempontok
érvényesülésének a hiányát írja elő. Ezeket a Vjt. és a Ve. lista állításával kapcsolatos
rendelkezései tartalmazzák. A pártlista nyilvántartásba vétele körében az NVB-nek nincs
mérlegelési jogköre arra vonatkozóan, hogy megtagadja a lista nyilvántartásba vételét, ha
összességében az adott párt, jelölő szervezet (tagjai, jelöltjei) tevékenysége nem tekinthető
jóhiszeműnek,
joggyakorlásuk
rendeltetésszerűsége
vitatható. Amennyiben a
büntetőfeljelentések és büntetőeljárások eredményre vezetnek, annak a maguk
rendszerében meg vannak az eljárási jogkövetkezményei, de ezen eljárások léte, vagy az
ajánlásgyűjtésekkel kapcsolatos anomáliák önmagukban (hangsúlyozandó, hogy
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önmagukban), nem írhatják felül azt az automatizmust, amelyet a Vjt és a Ve. felállít a
listaállítással kapcsolatban.
 Az ajánlatgyűjtések szabályossága (döntés után ismertté vált körülmények alapján
újravizsgálva)
Kvk.VI.37.271/2018/2.
NVB a fellebbezés keretében megállapította, hogy az OEVB határozata meghozatalát
követően ismertté vált körülmények miatt egyes érintett ajánlóívek tekintetében az
ajánlások gyűjtése a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjába foglalt alapelvek és a Ve. 122. §
(2) bekezdése sérelmével történt, így egyes tételesen megjelölt ajánlások a Ve. 123. § (4)
bekezdése alapján nem tekinthetők érvényesnek. A jogsértések megállapítása mellett
csökkentette az érvényesként megjelölt ajánlások számát, melyre tekintettel a megmaradt
érvényes ajánlások száma nem éri el a jelöltséghez szükséges Vjt. 6. §-ában meghatározott
számot.
Ve. 2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a
következő alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása,
b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,
e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás.
122. § (2) * Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi
azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg
aláírja.
123. § (4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
 Ajánlások érvényességének, illetve érvénytelenségének megállapítása és ennek
indoklása
KvK.37.313/2018/2.; Kvk.VI.37.315/2018/2.; Kvk.VI.37.316/2018/2.; Kvk.III.37.310/2018/2.,
Kvk.III.37.333/2018/2.; Kvk.III.37.322/2018/2., Kvk.III.37.309/2018/2., Kvk.III.37.334/2018/2.,
Kvk.III.37.321/2018/2., Kvk.IV.37.335/2018/2.
A felülvizsgálati kérelem tárgya a jelölő szervezet által benyújtott ajánlások
érvénytelenségével kapcsolatos indokolási kötelezettség hiánya. A Kúria álláspontja szerint az
NVB köteles a fellebbezésben foglaltakat teljeskörűen kimeríteni. Az NVB a Ve. szerinti
indokolási kötelezettségének teljesítése azonban a fellebbezésben foglaltakhoz képest
vizsgálható. A kérelmező fellebbezésében általánosan hivatkozott az OEVB határozatának
jogszabálysértő voltára, azt, hogy melyik érvénytelen ajánlás esetén miért kellett volna
ellentétes következtetésre jutni, nem jelölte meg. Az NVB csak ezzel az általános tartalommal
bírálhatta el a fellebbezést, és ennek a Ve. 46. § da) pontjának megfelelően eleget tett.
Az érvénytelenségi okok tételes megismerhetőségének lehetősége nem mentesíti a választási
bizottságokat azon kötelezettség alól, hogy a jelölt nyilvántartásba vételének visszautasítása
esetén a határozat tartalmazza - a Ve. 46. § da) pontja szerint - a megállapított tényállást és
az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat. A jelölt nyilvántartásba vételéről döntő
határozatnak azonban nem kell kiterjednie tételesen az egyes ajánlások érvényességére,
illetve érvénytelenségére és ezek okaira. Azt kell tartalmaznia, hogy az ajánlások
összességének, mint bizonyítékoknak az értékeléséből a jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges Vjt. szerinti feltételek fennálltak, vagy a feltételek hiányát kellett megállapítania az
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érvényes ajánlatok számszerű összesítésével a Vjt. 6.§-ába foglalt kogens (kötelezően
alkalmazandó) („Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár
ajánlása szükséges.”) feltétel megítélése érdekében. A Ve. 46. § d) pont da) alpontja szerint
a Választási Bizottságok határozatainak tartalmaznia kell a megállapított tényállást és az
annak alapjául elfogadott bizonyítékokat is, de ez nem jelenti az összes – adott esetben több
száz – ajánlás érvényességének, illetőleg érvénytelenségének egyenkénti feltüntetését.
Ve. 46. § A választási bizottság határozata tartalmazza
a) a választási bizottság megnevezését, a határozat számát,
b) a kérelmező nevét és lakcímét vagy székhelyét,
c) a rendelkező részben
ca) a választási bizottság döntését,
cb) a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a
jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatást,
d) az indokolásban
da) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat,
db) a felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait,
dc) a mérlegelési jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben szerepet játszó
szempontokat és tényeket,
dd) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a választási bizottság a határozatot hozta,
e) a döntéshozatal idejét,
f) a választási bizottság elnökének aláírását és a választási bizottság bélyegzőlenyomatát.
A jelölt nyilvántartásba vételéről döntő határozatban az alapul szolgáló tényállás azonban nem
az egyes ajánlások tételes érvényessége/érvénytelensége, hanem az ajánlások összességének,
mint bizonyítéknak az értékeléséből a jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételek bevagy be nem álltának a megállapítása. Elegendő, ha a határozatban megjelenítésre került a
beadott és elfogadott ajánlások száma, mivel a kérelmező által is megismerhető ajánlás
ellenőrző rendszerből kinyomtatott eredmény-statisztikai adatlapból az egyes ajánlások el
nem fogadásának pontos indoka megállapítható. A Kúria hangsúlyozza, hogy a kérelmezőnek
rá kellene mutatnia konkrétan az ajánlások értékelésében rejlő hibák egy részére. Ezen
konkrétumok hiányában a bíróság sem tud konkrétabban indokolni az előzőekben
megjelölteknél.
 Ajánlások ellenőrzése: ténymegállapítási és bizonyítási kötelezettség
Kvk.IV.37.299/2018/2, Kvk.I.37.293/2018/2., Kvk.I.37.294/2018/2., Kvk.II.37.295/2018/2.,
Kvk.IV.37.300/2018/2.; Kvk.I.37.305/2018/2., Kvk.III.37.298/2018/2., Kvk.III.37.297/2018/2.,
Kvk.VI.37.304/2018/2., Kvk.II.37.307/2018/2., Kvk.II.37.308/2018/2., Kvk.IV.37.311/2018/2.,
Kvk.IV.37.312/2018/2., Kvk.IV.37.323/2018/2., Kvk.IV.37.324/2018/2., Kvk.II.37.320/2018/2.,
Kvk.V.37.301/2018/2., Kvk.V.37.302/2018/2., Kvk.V.37.289/2018/2., Kvk.V.37.332/2018/2.,
Kvk.V.37.306/2018/2., Kvk.IV.37.317/2018/2., Kvk.IV.37.318/2018/2., Kvk.IV.37.331/2018/2.,
Kvk.V.37.314/2018/2., Kvk.V.37.325/2018/3., Kvk.VI.37.339/2018/3. (utóbbi kettőt lásd
bővebben lentebb), Kvk.II.37.515/2019/2.
Az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló
2011. évi CCIII. törvény 6.§-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást. A jelölt
bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg, ezért az OEVB a 32/2018.(III.5.) számú
határozatával visszautasította K. B. jelölt nyilvántartásba vételét.
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A Nemzeti Választási Bizottság helybenhagyta az OEVB határozatát. Indokolása szerint a Ve.
122.§, 125.§ (1) és (3) bekezdései, 127.§ (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzése az
egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételére illetékes országgyűlési egyéni
választókerületi választási iroda feladata. Az ajánlások ellenőrzése során a választási iroda nem
mérlegelési jogkörében jár el, mivel a Ve. 126.§-a egyértelműen rögzíti, hogy mely ajánlások
fogadhatók el érvényesnek. Ennek eldöntésében az OEVB-t az NVB az ajánlások
ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. számú iránymutatása segíti.
60. Az ajánlás
Ve. 122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben
választójoggal rendelkezik.
(2) * Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját,
magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai
érvénytelenek.
(5) Az ajánlás nem vonható vissza.
(6) * Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját vagy
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa számát és aláírását.
61. A jelölt bejelentése
Ve. 124. § * (1) A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére
illetékes választási bizottságnál.
(2) A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani
szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a
választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség
elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból
eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.
(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon
benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.
(4) A választási bizottság a bírság kiszabásáról a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő
nyolc napon belül dönt.
Ve. 125.§
125. § (1) A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.
(2) Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények
teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a
jelöltséghez szükséges számot.
(3) Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven
feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek
nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.
Ve. 126.§
126. § * (1) Az ajánlás érvényes, ha
a) az ajánló választópolgár az ajánlóív kiadásának és benyújtásának napja közötti bármely
időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,
b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai - az aláírás kivételével - a szavazóköri
névjegyzék adataival megegyeznek,
c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.
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(2) * Nem tekinthető érvénytelenségi oknak, ha az ajánló választópolgár
a) adatai az alábbi okból nem egyeznek meg a központi névjegyzék vagy a polgárok személyi
és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, a központi útiokmány-nyilvántartás vagy a
vezetőiengedély-nyilvántartás adataival, de a választópolgár személyazonossága kétséget
kizáróan megállapítható:
aa) ékezethiba,
ab) írásmódbeli eltérés,
ac) földrajzi név idegen nyelvű megjelölése,
ad) adat más nyelven történő megadása,
ae) több utóneve egyikének elhagyása, „dr.” megjelölés elhagyása vagy feltüntetése, az ifjabb,
idősebb, özvegy vagy más előtag, illetve ezen előtagok rövidítésének feltüntetése,
b) lakcímében a település nevét, a közterület elnevezését vagy jellegét a szavazóköri
névjegyzékben szereplő formától eltérően adta meg, de a lakcím az ellenőrzés során
egyértelműen beazonosítható,
c) lakcímében a lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését nem tüntette fel, vagy az eltér a
szavazóköri névjegyzékben szereplő adattól.
Ve. 127. § (1) Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül el
kell végezni.
(2) Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az
érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
(3) Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot és - kérelmére - a jelöltet.
Ve. 126.§ b) pontja szerinti „teljes körű” egyezés törvényi követelményének értelmezésével
kapcsolatban alkalmazta az Iránymutatást, amelynek 1. pont a)-h) alpontjai rögzítik, milyen
csekély mértékű eltérések vehetők még figyelembe.
A Ve. 127. § alapján az ajánlás ellenőrzés eredményéről a választási iroda külön tájékoztatást
készít.
A Kúria Kvk.II.37.326/2014/3. számú határozata szerint ezen külön tájékoztatóból szerezhető
információ az egyes ajánlások érvénytelenségi okairól. Az Iránymutatás 2. pontja rögzíti, hogy
az egyéni jelöltként induló választópolgár és az őt indítani kívánt jelölő szervezet számára
fennáll annak lehetősége, hogy az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően az
országgyűlési egyéni választókerületi választási irodától tájékoztatást kérjenek az ajánlásokat
érintő érvénytelenségi okokról. Az így kapott tájékoztatás segítheti a fellebbezés benyújtóját
a jogszabálysértés konkrét megjelölésében, illetve a jogsértés mibenlétének kifejtésében.
Az NVB értékelése szerint a kérelmező fellebbezése kizárólag az általánosság szintjén vitatja
az OEVB határozatát, nem tartalmaz semmilyen konkrét állítást arról, hogy az ajánlóíveken
szereplő ajánlások ellenőrzéséhez kapcsolódóan álláspontja szerint mi volt a konkrét
jogszabálysértés.
Az országgyűlési képviselőjelöltet az ajánlóívek átadásával a Ve. 124.§ (1) bekezdésének
megfelelően a választási bizottságnál kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre. Az ajánlásokat
a Ve. 122.§ (1) bekezdése szerint a választási iroda ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a Ve.
127.§ (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottságot, de a Ve. kizáró rendelkezésének hiányában magának a jelöltnek, illetve
az őt indítani kívánó szervezetnek is van tájékozódási lehetősége az ajánlásokat érintő
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érvénytelenségi okokról. Ezt tartalmazza a kérelmező és az NVB által hivatkozott
Iránymutatás, illetve az NVB által megjelölt Kúria Kvk.II.37.326/2014/3. számú végzés is.
Az érvénytelenségi okok tételes megismerhetőségének lehetősége nem mentesíti a választási
bizottságokat azon kötelezettség alól, hogy a jelölt nyilvántartásba vételének visszautasítása
esetén a határozat tartalmazza a Ve. 46.§ da) pontjának megfelelően a megállapított
tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat. A jelölt nyilvántartásba vételéről
döntő OEVB határozatban az alapul szolgáló tényállás azonban nem az egyes ajánlások tételes
érvényessége/érvénytelensége, hanem az ajánlások összességének, mint bizonyítéknak az
értékeléséből a jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételek be-, vagy be nem álltának
a megállapítása.
Az ajánlások nagy számára és az ellenőrzésük rövid időtartamára figyelemmel a Kúria nem
fogalmaz meg elvárást az ajánlások el nem fogadási okainak részletes ismertetésére.
Elegendőnek tekinti, ha a határozatban megjelenítésre kerül a beadott és elfogadott
ajánlások száma, mivel a kérelmező által is megismerhető ajánlás ellenőrző rendszerből
kinyomtatott eredmény statisztikai adatlap alapján az egyes ajánlások el nem fogadásának
pontos indoka megállapítható.
Kvk.V.37.325/2018/3., Kvk.VI.37.339/2018/3.
A választási informatikai rendszert kell használni az ajánlások ellenőrzéséhez. Az ajánlásokat
a Ve. 125.§-ban előírtak alapján kell ellenőrizni. A jogorvoslati kérelemben kérhető, hogy az
NVB vagy a Kúria tételesen vizsgálja felül az ajánlásokat. A Ve. 126.§ (2) bekezdése rögzíti,
hogy az ajánlások tekintetében mi nem tekinthető érvénytelenségi oknak.
Ve. 82. § (1) A központi névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus
nyilvántartás. A választójogát az a választópolgár gyakorolhatja, aki a központi névjegyzékben
szerepel.
101. § A Nemzeti Választási Iroda a választás kitűzését követő naptól a választás
eredményének jogerőre emelkedését követő tizenötödik napig a választáson szavazati joggal
rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait - a szavazókörök
és választókerületek nyilvántartásával összekapcsolva - a 3. melléklet szerinti adattartalommal
szavazóköri bontásban teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára (a továbbiakban:
szavazóköri névjegyzék).
 A listaállítás feltételeit a benyújtás időpontjában vizsgálják
Kvk.VI.37.292/2018/2., Kvk.V.37.290/2018/2., Kvk.V.37.337/2018/2. (utóbbit lásd lentebb
bővebben)
A felülvizsgálati bíróság hangsúlyozza, hogy a listaállításhoz szükséges egyéni jelöltállítás
kérdésében a feltételek időbeli teljesülésének követelménye kapcsán a Kúria
Kvk.I.37.218/2014/2. számú végzésében foglaltakkal egyetért. Vagyis az NVB helyesen járt el
akkor, amikor a lista benyújtásának időpontjában vizsgálta a feltételeket. Ez a jogértelmezés
megfelel a Ve. speciális eljárási rendjének, ugyanis a Ve. más jogorvoslatok bevárását, erre
nézve esetlegesen az eljárás felfüggesztését, a határozathozatal elhalasztását nem
szabályozza. A kérelmező okfejtésével ellentétben az országos lista állításához szükséges
előírások nem teljesülnek csupán azzal, hogy a jelölt bejelentett adatai megfelelnek a központi
névjegyzékben foglalt adatoknak. A törvényes feltételek jelen esetben csak akkor teljesültek
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volna, ha a kérelmező 9 megyében és a fővárosban összesen 27 olyan egyéni választókerületi
jelöltet állít, akik az országos lista benyújtásának időpontjában jogerősen elbíráltan egyéni
választókerületi jelöltek. Mivel a kérelmező csak 26 ilyen jelöltet tudott állítani, ezért az NVB
helyesen járt el akkor, amikor a kérelmező által állított pártlista nyilvántartásba vételét
visszautasította.
Kvk.V.37.337/2018/2.
A felülvizsgálati kérelemben foglaltak alapján a Kúriának abban a jogkérdésben kellett állást
foglalnia, hogy a jogvita eldöntésére irányadó hatályos jogi szabályozás alapján az NVB
köteles-e bevárni a pártlista nyilvántartásba vételénél az egyéni választókerületi jelöltállítással
kapcsolatos jogorvoslati eljárás/ok jogerős befejeződését. A Kúria választási és népszavazási
eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat tárgyában eljárt joggyakorlat elemző csoportjának
összefoglaló véleménye szerint: „Nincsen törvényi szabályozás arra vonatkozóan, hogy a
kérelmezettnek az eljárást fel kellett volna függesztenie, vagy határozathozatalát el kellett
volna halasztania az egyéni választókerületi jelöltállítással kapcsolatos jogorvoslat
befejeződéséig, e kérdésekről való jogszabályi rendelkezés jogalkotói hatáskörbe tartozik.”.
A fenti álláspont alapján a Kúria el szokta utasítani, a fenti tárgykörben, hasonló tényálláson
alapuló felülvizsgálati kérelmeket.
Vjt. 8. § (1) Pártlistát az a párt állíthat, amely - legalább tizennégy megyében és a fővárosban
- legalább hetvenegy egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.
Ve. 253. § (1) Az országos listát legkésőbb a szavazást megelőző harminchatodik napon kell
bejelenteni.
254. § (1) A pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett
egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek
nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság
elutasította.
 Pártlistáról kiesés esetén a jelölt helyére a listán soron következő jelölt lép.
Kvk.II.37.283/2018/2.
A Ve. 130. § (1) bekezdése értelmében a listán szereplő jelöltek sorrendjét a lista bejelentése
után nem lehet módosítani, azonban – a (2) bekezdés szerint – ha valamelyik jelölt a listáról
kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem
jelenthető be.
A jelölt kiesése folytán a soron következő jelölt előrelépésére vonatkozó szabályt a jelen
ügyben az NVB nem alkalmazta és ennek indokát sem adta a határozatában, ezért a határozata
indokolása e tekintetben alapvetően hiányos. Egyes bejelentett jelöltek nyilvántartásba vétele
feltételeinek meg nem felelése okán a Ve. 130. § (2) bekezdése értelmében az NVB-nek
helyükre a pártlistán a soron következő jelöltet kellett volna léptetnie és a további jelöltek
sorszáma ennek megfelelő változását kellett volna megállapítania amellett, hogy a pártlista
bejelentése egyebekben a törvényes feltételeknek megfelelt, ezért a pártlistát nyilvántartásba
kellett volna vennie.
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Ve. 130. §
130. § (1) A listán szereplő jelöltek sorrendjét a lista bejelentése után nem lehet módosítani.
(2) Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép.
A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
(3) A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb a lista
bejelentésére rendelkezésre álló határidő utolsó napján visszavonhatja. A visszavont lista
helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.
 Választópolgárok segítése és ennek korlátjai
Kvk.VI.37.467/2018/2., Kvk.III.37.502/2018/2.
Ve. 142. § * Nem minősül választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az
állampolgárok - mint magánszemélyek - közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak
tartalmától és formájától, továbbá az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok
és más állami szervek jogszabályban meghatározott feladatuk során végzett tevékenysége.
Ve. 143/A. § * (1) A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való
eljutásához más személy segítségét jogosult igénybe venni.
(2) Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem
tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem
végezhető.
(3) Szavazóhelyiséghez történő szállításra való nyilvános felhívás közzétételének minősül az
olyan felhívás, nyilvános közlés vagy plakát, amely szavazóhelyiséghez történő szállítás
megszervezésére hív fel, szavazóhelyiséghez történő szállítást elősegítő eszközt népszerűsít,
vagy annak használatára hív fel. Szavazóhelyiséghez történő szállításra való felhívásnak
minősül a szavazóhelyiséghez való szállítás megszervezése, illetve a szavazóhelyiséghez való
szállítás szervezésére szolgáló számítógépes alkalmazás előállítása, közzététele.
A kérelmező előadta, hogy egy párt telekocsi applikációt fejlesztésével akarta a szavazókat
segíteni, hogy eljuthassanak a szavazó urnákhoz. A párt közzétett egy videót, melyben
elhangzik: „… megszervezzük a külhoni magyarok szavazókörhöz jutását.”
Az NVB döntésében hivatkozott az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdésére, a Ve. 1. § a) pontjára,
a Ve. 269. § (1) és (5) bekezdésére, a 243. §-ára, továbbá rögzítette, hogy a Ve. 143/A. § (2)
bekezdésében foglalt szabály, mely szerint „mozgó urna igénylésére és a szavazóhelyiséghez
történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, a szavazóhelyiséghez történő
szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető”, az országgyűlési képviselők
választásán és annak részét képező külképviseleti szavazáson is alkalmazandó. A Ve. 142. §
szerint viszont „nem minősül választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az
állampolgárok – mint magánszemélyek – közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak
tartalmától és formájától”. Az NVB a határozatában rámutatott, hogy a Ve. alapján a
választópolgár választójoga gyakorlásának megkönnyítése érdekében nem csak a választási
szervek, hanem bárki más segítségét is igénybe veheti. Ennek két formáját nevesíti tehát a
Ve., egyrészt a mozgó urna igényléséhez más személy segítsége is igénybe vehető (Ve. 110. §
(2) bekezdése), másrészt a Ve. alapján a választópolgárt más személy is a szavazóhelyiséghez
szállíthatja, kivéve, ha ez autóbusszal történik. A mozgó urna igénylésére és a
szavazóhelyiséghez történő szállításra a Ve. tiltja nyilvános felhívás közzétételét.

54

Az NVB arra az álláspontra jutott, hogy a kifogás tárgyává tett alkalmazás általánosságban
segítette elő a magánszemélyek egymás közötti kommunikációját, nem lelhető fel sem
felhasználási feltételei, sem a népszerűsítő anyagok között olyan konkrétum, amely a jelölő
szervezet részéről a szavazóhelyiséghez történő szállításra tett volna ígéretet, ahhoz
biztosított volna járművet, vagy konkrét szavazókört jelölt volna meg a szállítás céljául. A jelölő
szervezet által biztosított koordinációs felület a választópolgári joggyakorlást segítette, de
nem tartalmazta magában a jogsértés lényegét, a szavazás konkrét helyére történő szállításra
való felhívást a közzétevő részéről. Az applikáció mindösszesen platformot, közeget
biztosított arra, hogy a választópolgárok egymás között arról egyeztessenek.
A Kúriai álláspontja szerint az NVB az állásfoglalást igénylő kérdést helyesen tette fel: a kifogás
tárgyává tett applikáció a magánszemélyek egymás közötti kommunikációjának biztosított
felület, ahol a külképviseleti szavazóhelyiséghez való eljutásukat tudták egymás között
egyeztetni, megbeszélni. Ezáltal az applikáció és a hozzá kapcsolódó tartalmak a Ve. 142. §
alapján ítélendők meg, vagy az applikáció közzététele, annak népszerűsítése a Ve. 143/A. § (2)
bekezdésében foglalt nyilvános felhívásként értékelendő arra tekintettel, hogy az a
szavazóhelyiséghez történő eljutásban nyújtott segítséget.
A Kúria szerint helyesen utalt az NVB arra, hogy a választójog gyakorlása megkönnyítéséhez
a választási szerveken túl bárki segítségét igénybe lehet venni. Ez lehet mozgó urna igénylés,
de a választópolgár szavazóhelyiségbe eljuttatása, szállítása is, kivéve az autóbuszt. A kifogás
tárgyává tett alkalmazás magánszemélyek egymás közti kommunikációját általában segítette.
Nem merült fel, illetve nem került előterjesztésre olyan bizonyíték, amely a jelölő szervezet
részéről szavazóhelyiségbe történő szállításra tett volna ígéretet, ahhoz biztosított volna
járművet, vagy konkrét szavazókört jelölt volna meg a szállítás céljául. A szavazóhelyiséghez
történő szállítás megszervezését a választópolgárok maguk végezték, nem az applikáció
szolgáltatója, a párt.
A kérelmező nem tudta az általa állított jogsértést bizonyítani. Sem azt, hogy a Mozgalom
közvetlenül szervezete meg a szállítást, sem pedig azt, hogy a közzétett információk
felhívásként lennének értelmezhetők. A Ve. zárt rendszerében más szempontokat nem
lehetett értékelni, azaz, hogy a kérelmező által feltételezetten az applikációval mi
volt/lehetett a létrehozója célja. A konkrét bizonyított tényállást lehetett összevetni a törvényi
tényállással.
E szerint megalapozottan lehetett arra a következtetésre jutni, hogy egy olyan – a
választópolgárok közötti kommunikációt segítő – platform létének ismertetése,
bemutatása, akár népszerűsítése, mely a választópolgárok önszerveződése mellett (nem a
jelölő szervezet közvetlen közreműködésével) segíti a választópolgár választójoga
gyakorlását, a külképviseleti szavazóhelyiségbe történő eljutás lehetséges megkönnyítése
által, nem valósítja meg a Ve. 143/A. § (2) bekezdésben foglalt tilalmazott felhívást.
 Kifogás választójogi jogszabálysértés megjelölésének hiányában érdemi vizsgálatra
alkalmatlan
Kvk.III.37.237/2018/2.
A kifogást tevő konkrét jogszabálysértést a kifogásában nem jelölt meg, a Ve. 144. § (4)
bekezdésére csak jogértelmezési kérdésként hivatkozott, az abban foglalt szabály megsértését
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nem állította. Konkrét jogszabálysértés megjelölése nélkül csak a tulajdonjog, mint alapjog
megsértésére hivatkozott. A kifogást tevő a sérelmezett tevékenységet a Ve. 144. §-ában
rögzített rendelkezésekkel nem ütköztette. A kifogás jogszabálysértés megjelölésének
hiányában érdemi vizsgálatra alkalmatlan és elutasításra került.
Ve. 144. § * (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép,
embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül
készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért
felelős személy nevét.
(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel korlátozás nélkül elhelyezhető.
(4) Plakátot elhelyezni
a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,
b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának
előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.
(5) Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén,
védett természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság
elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az
óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és
károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében
elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása
esetén az eltávolítás költségét viselni.
 Érintettség – felülvizsgálati kérelem benyújtására való alkalmasság
Kvk.III.37.285/2018/2., Kvk.I.37.329/2018./3., Kvk.I.37.389/2018/2. (utóbbit lásd lentebb
részletesen);
Kvk.III.37.529/2018/2.,
Kvk.II.37.527/2018/2.,
Kvk.V.37.506/2018/2.,
Kvk.V.37.507/2018/2., Kvk.VI.37.523/2018/3., Kvk.I.37.525/2018/3.; Kvk.VI.37.549/2018/2.,
Kvk.III.37.322/2019/3., Kvk.I.37.510/2019/2., Kvk.I.37.513/2019/2.
A Ve. 222. §-ának (1) bekezdése szerint az NVB határozata ellen az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet
nyújthat be. A Ve. 231. § (1) bekezdésének a) pontja ‒ egyebek mellett ‒ úgy rendelkezik, hogy
a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt nem a 222. §ának (1) bekezdése szerinti jogosult nyújtotta be.
Ve. 221. § (1) A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes
és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
Ve. 222. § (1) A választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a Nemzeti Választási
Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.
(2) A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a választási eljárásban a fellebbezési
jogot kimerítették vagy a fellebbezés e törvény rendelkezései szerint kizárt.
(3) Nincs helye bírósági felülvizsgálatnak a jegyzőkönyvbe foglalt döntés ellen.
A Kúria ítélkezési gyakorlata (pl. a Kvk.I.37.597/2014/5., Kvk.I.37.493/2014/3. és
Kvk.III.37.298/2014/2. számú döntések) értelmében a Ve. 222. §-ának (1) bekezdése szerinti
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érintettség akkor állapítható meg, ha a kérelmező saját jogaira és kötelezettségeire az
állított jogsérelem közvetlenül kihat.
A kérelmező az érintettsége alátámasztásaként arra hivatkozott, hogy az országgyűlési
képviselők 2018. évi általános választásán országos pártlistát állított, amelyet az NVB
nyilvántartásba vett. A kérelmező szerint a támadott határozattal az NVB más pártok által
ugyanezen választáson állított pártlisták nyilvántartásba vételéről döntött, amely a kérelmező
érdekeit hátrányosan befolyásolja.
A Kúria megállapítja, hogy a kérelmező által megjelölt absztrakt jogsérelem („érdekeit
hátrányos befolyásolja”) nem tekinthető a Ve. 222. §-ának (1) bekezdése által megkövetelt
érintettségnek. Bár a politikai verseny részeként a megjelölt jogsérelem akár érintettséget is
megalapozhat, de az absztrakció olyan szintjén maradt a hivatkozás, amely a befogadáshoz
szükséges közvetlen érintettséget nem alapozza meg önmagában.
A kérelmező érintettségére semmilyen adat nem utal, sem a kérelemhez csatolt
mellékletekben, sem az általa benyújtott iratanyagokban. Különösen fontos az érintettség
igazolása olyan beadvány esetén, amelyben más jelöltek, jelölő szervezetek számára a
választási bizottság által megállapított törvényi jogosultság megvonását kéri a felülvizsgálati
kérelem benyújtója.
Korábbi döntéseiben (többek között a Kvk.I.37.597/2014/5., Kvk.II.37.111/2014/2. és a
Kvk.I.37.493/2014/3. számú végzésekben) a Kúria megerősítette, hogy az érintettség
választási ügyben való vizsgálata során nincs helye hivatalból bizonyításnak, annak igazolása
a kérelmezőt terheli. A kérelmező ezen kötelezettségének a fentiek értelmében nem tett
eleget, nem igazolta a bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtásához szükséges jogorvoslati
jogát. Érintettség igazolásának hiányában a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti
kérelmét a Ve. 222. §-ának (1) bekezdése és 231. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján
érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
Kvk.I.37.389/2018/2.
A Kúria ítélkezési gyakorlata (pl. a Kvk.I.37.597/2014/5., Kvk.I.37.493/2014/3. és
Kvk.III.37.298/2014/2. számú döntések) értelmében a Ve. 222. §-ának (1) bekezdése szerinti
érintettség akkor állapítható meg, ha a kérelmező saját jogaira és kötelezettségeire az
állított jogsérelem közvetlenül kihat. A kérelmezőnek jelen felülvizsgálati kérelmében az
érintettség igazolásául felhozott azon indok, hogy gyermeke az említett iskolába jár,
elfogadható, de annak bizonyítása részéről elmaradt. Az érintettséget nem elég állítani, annak
bizonyítása a jogorvoslattal élő kérelmezőt terheli. Ennek igazolására elegendő lett volna
például gyermeke ellenőrző könyve azon részének becsatolása, melyből az általa állított
tények (rokoni kapcsolat és az iskolába járás ténye) kitűnnek, vagy más megfelelő
dokumentum bemutatása, amely a fentieket alátámasztja. A korábbi döntéseiben a Kúria
megerősítette, hogy az érintettség választási ügyben való vizsgálata során nincs helye
hivatalból bizonyításnak, annak igazolása a kérelmezőt terheli. A kérelmező ezen
kötelezettségének a fentiek értelmében nem tett eleget, nem igazolta a bírósági felülvizsgálati
kérelem benyújtásához szükséges jogorvoslati jogát. Az érintettség kérdésében kialakított
kúriai álláspontot az Alkotmánybíróság több döntésében már vizsgálta és hangsúlyozta, hogy
„A Ve. a jogorvoslat szabályai között az adott ügyben való érintettség fogalmát nem határozza
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meg, az érintettség fogalom használatával az eljárásban részes felekhez képest más résztvevői
körre utal – mely elvi síkon lehet többek között akár akinek jogát, jogos érdekét, jogi helyzetét
az ügy érinti –, ezt azonban mindig az adott ügyben, esetről esetre a jogorvoslati kérelmet
elbíráló szerv, jelen esetben a Kúria dönti el.” [3081/2014. (IV.1.), 3097/2014. (IV.11.)]
Érintettség igazolásának hiányában a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét
a Ve. 222. §-ának (1) bekezdése és 231. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja.
 Levélszavazatok – a válaszboríték sértetlensége
Kvk.III.37.503/2018/6.
Az NVB határozatában megállapította, hogy a beérkező levélszavazatok közül 4360 db
érvénytelen, mert nyitott válaszborítékban érkeztek, azaz a borítékok nem voltak lezárva. Ez
közelebbről azt jelentette, hogy a levélszavazatok egy része nyitott válaszborítékban, más
része olyan „zárt” borítékban volt, amely korábban megnyitásra, majd visszazárásra került,
továbbá sima postai zárt borítékban érkezett.
126. A levélben leadott szavazási iratok ellenőrzése
Ve. 288. § (1) * A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szavazatát
tartalmazó szavazási iratok ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda végzi.
(2) * A szavazási iratok ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda legkorábban a szavazást
megelőző hatodik napon kezdheti meg.
(3) * A választási bizottság tagja, a 245. § (2), illetve (3) bekezdése szerinti megfigyelő, valamint
a nemzetközi megfigyelő a szavazási iratok ellenőrzésének teljes folyamatát figyelemmel
kísérheti. A médiaszolgáltató munkatársa a személyes adatok védelmét garantáló
körülmények biztosításával lehet jelen a szavazási iratok ellenőrzése során.
289. § * (1) A választási iroda megvizsgálja a határidőben beérkezett szavazási iratokat.
(2) A szavazási iratok vizsgálata során a választási iroda a beérkezett szavazási iratot - a
szavazólapot tartalmazó belső boríték felbontása nélkül - ellenőrzi. Az azonosító nyilatkozat
tartalmát a választási iroda a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzi. A Nemzeti
Választási Iroda az azonosító nyilatkozat tartalmát szükség esetén a személyazonosságot
igazoló hatósági igazolvány nyilvántartásában közvetlen adathozzáféréssel, illetve a polgárok
személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzi.
(3) Érvénytelen a szavazási irat, ha
a) a válaszboríték nincs lezárva,
b) a válaszborítékból hiányzik az azonosító nyilatkozat vagy a belső boríték,
c) a válaszborítékban - ugyanazon választáson - több belső boríték van,
d) a belső boríték nincs lezárva,
e) a nyilatkozat hiányosan tartalmazza a választópolgár adatait, vagy nem tartalmazza a
választópolgár aláírását,
f) a polgár nem szerepel a levélben szavazók névjegyzékében,
g) * a választópolgár már leadott szavazási iratot,
h) a választópolgárnak az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatai - a (4) bekezdés szerinti
eltérés kivételével - eltérnek a (2) bekezdés szerinti névjegyzékben, illetve nyilvántartásban
szereplő adataitól,
i) a szavazási irat elkésett.
(4) Nem eredményezi a szavazási irat érvénytelenségét, ha
a) a szavazási irat nem a Nemzeti Választási Iroda által megküldött külső borítékban van,
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b) a válaszboríték kis mértékben sérült, de sem abba betenni, sem abból kivenni iratot nem
lehet, valamint az azonosító nyilatkozaton, illetve a szavazólapon szereplő kitöltött
adattartalom a válaszboríték felbontása nélkül nem megállapítható.
(5) Ha a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható, nem vezet a
válaszboríték érvénytelenségéhez, ha a (3) bekezdés h) pontja szerinti adateltérés oka
a) az időközben történt névváltozás,
b) ékezethiba,
c) írásmódbeli eltérés,
d) földrajzi név idegen nyelvű megjelölése,
e) a 278. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatban több utónév egyikének elhagyása, „dr.”
megjelölés elhagyása vagy feltüntetése, az ifjabb, idősebb, özvegy vagy más előtag, illetve
ezen előtagok rövidítésének feltüntetése vagy adat más nyelven történő megadása.
(6) *
(7) A (3) bekezdés g) pontjában a választópolgár által már leadott szavazási iratnak csak az
olyan szavazási irat tekinthető, amelynek azonosító nyilatkozata alapján a választópolgár
személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható.
(8) Ha a választópolgár személyazonossága az azonosító nyilatkozat alapján kétséget kizáróan
megállapítható, a választási iroda a központi névjegyzéken ennek tényét feltünteti.
290. § * (1) Ha a szavazási irat a 289. § (3) bekezdése szerint érvénytelen, ennek okát a
válaszborítékon fel kell tüntetni.
(2) Az érvénytelen szavazási iratot tartalmazó válaszborítékokat külön kell csomagolni.
291. § * (1) Ha a szavazási irat a 289. § szerint nem érvénytelen, a választási iroda a levélben
szavazók névjegyzékén megjelöli, hogy a választópolgár érvényes szavazási iratot adott le.
(2) A választási iroda az érvényes szavazási iratokban lévő belső borítékokat - azok felnyitása
nélkül - a megszámlálásukig külön tárolja.
(3) Az érvényes szavazási iratokban lévő azonosító nyilatkozatokat külön kell csomagolni.
A Ve. 289. § (3) bekezdése rögzíti az érvénytelenségi okokat. A Ve. 289. § (2) bekezdése előírja
– a belső boríték felbontását megelőzően – a beérkezett szavazási irat ellenőrzését. A Ve. 288.
§-a értelmében a levélszavazatokat az NVI bontja fel. A Ve. által nevesített „válaszboríték” az
NVI által a szavazási levélcsomag részeként biztosított válaszboríték [Ve. 275. § (1) bekezdés
d) pont]. E válaszborítéknál a NVI az országgyűlési képviselők 2018. évi választási eljárásában
olyan biztonsági megoldást alkalmazott, amely kimutatja, ha a válaszborítékot az NVI-hez
érkezés előtt felnyitják.
A Kúria álláspontja szerint a biztonsági csík tanúsága szerint korábban felbontott
válaszboríték – az esetleges visszazárástól függetlenül – nyitott borítéknak minősül
tekintettel arra, hogy a válaszboríték első kezű megnyitására – a jogszabály felhatalmazása
alapján – garanciális okokból az NVI jogosult. Ennélfogva a Kúria egyetértett az NVB-nek a
sérült válaszborítékokra vonatkozó érvénytelenséget kimondó döntésével. A kérelmező
tévedett a „válaszboríték” minőségének értelmezése kapcsán, amikor kifogásolta az egyszerű
postai borítékban feladott levélszavazatok érvénytelenné nyilvánítását. A Kúria fentiekben
kifejtett álláspontja szerint jelentőséget tulajdonít az NVI által a választási eljárásba
bevezetett, a szavazó számára biztosított, speciális, biztonsági csíkkal ellátott borítéknak,
mivel ennek eredményeképpen a boríték kizárja az esetleges „manipulációt”. A Ve. valóban
nem tartalmaz előírást a válaszboríték kizárólagos használatára, de ez, illetőleg más, erre utaló
figyelemfelhívás hiánya nem írja felül a választás tisztaságát kimondó alapelvet [Ve. 2.§ (2)
bekezdés a) pont]. Amint erre a Kúria utalt, a biztonsági csíkkal ellátott boríték esetén a csík
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sértetlensége igazolja a „zárt boríték” tényét, ekkor a levélszavazat nem lesz érvénytelen a Ve.
289. § (3) bekezdés a) pontja szerint. Ez a plusz garancia a sima postai boríték használata
esetén nem valósul meg, mivel a boríték felnyitása ellenőrizhetetlen, így teret ad a
visszaélésre. Ebből következően Kúria a Ve. által nevesített „nem lezárt boríték” fogalmába
beletartozónak tekinti mind a sérült, mind a sérülés hiányát nem igazoló sima borítékot.
Nem vitás a „nem lezárt boríték” fogalmát az NVB a köznyelvtől eltérően, ha úgy tetszik,
tágabban értelmezte, de ez nem ellentétes a jogalkotói akarattal, hanem éppen ez felel meg
a jogszabály szellemének, összhangban az Alaptörvény 28. cikkével.
 A választás eredményének megállapítása
Kvk.IV.37.504/2018/2.,
Ve. 294. § (1) Az egyéni választókerületi szavazás eredményéről kiállított szavazóköri
jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda az országgyűlési egyéni választókerületi
választási irodához, az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri
jegyzőkönyv egy példányát a területi választási irodához továbbítja.
(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság az egyéni választókerületi
szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást
követő hatodik napon megállapítja az egyéni választókerületi választás eredményét.
Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda az egyéni választókerületi választás
eredményéről kiállított jegyzőkönyv egy példányát - az egyéni választókerületi választás
eredményét megállapító határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul - a
Nemzeti Választási Irodához juttatja el.

Kvk.IV.37.504/2018/2.
A kérelmező felülvizsgálati kérelmét arra alapozta, hogy a törvényben meghatározott
határidők a Ve. 10. § (1) bekezdése alapján jogvesztőek, mely szabály a Ve. hatálya alá tartozó
összes jogalanyra vonatkozik. A Ve. 294. § (2) bekezdésében írt határidő a 10.§ (3) bekezdése
alapján április 14-én 24 órakor lejárt, mivel a határozat meghozatalára csak 37 perces késéssel
került sor, így a törvényesség csak új választás megtartásával és jogszerű
eredménymegállapítással lenne helyreállítható. A határidő lejártát követően végzett
bármilyen cselekmény joghatást nem válthat ki.
A Kúria tényként kezelte és nem vitatta döntése meghozatalakor, hogy az OEVB az egyéni
választóköri eredményt megállapító határozatát 2018. április 14-e 24 óráját követően,
37 perces késedelemmel hozta meg. Ezzel napokban megállapított eljárási határidőt
mulasztott. Az Alkotmánybíróság döntéseire alapozottan [59/2003.(XI.26.) AB határozat,
23/2005.(VI.17.) AB határozat] azt is elfogadta, hogy a Ve.-ben meghatározott határidők
jogvesztők, a határidő elmúlása a jogosultság megszűnéséhez vezet. A választás
eredményének megállapítása azonban az OEVB-nek nem joga, hanem a Ve. 294. § (2)
bekezdése alapján a hatáskörébe tartozó kötelezettsége az előírt határidőben.
Az ügyintézésre nyitva álló határidő elmulasztása önmagában a megállapított eredmény
semmisségéhez nem vezethet, mivel az eredmény késedelem hiányában is ugyanaz lett
volna. Jelen ügyben nem arról van szó, hogy a határidő-túllépés jogosultság megszűnéséhez,
vagy éppen szankció kiszabásához vezetett, pusztán arról, hogy a választókerületi eredményt
megállapító döntés 37 perccel később született, mint a törvényi előírás. A választókerületi
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eredmény megállapítása az OEVB kötelezettsége, a késedelem miatt jogvesztést, jogsérelmet
senki nem szenvedett, ilyen értelemben a Ve. 10. § (1) bekezdése nincs összefüggésben jelen
üggyel. Kiemelendő továbbá, hogy a jogalkotó nem fűz a Ve. 294. § (2) bekezdése szerinti
határidő elmulasztásához kapcsolódó olyan jogkövetkezményt, mint amelyet például a Ve.
231. § (1) bekezdés b) pontjában ír elő a felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló
3 napos jogorvoslati határidő elmulasztása esetén. Ami a jogkövetkezmény vizsgálatát illeti, a
Kúria azt emeli ki jelen ügyben, hogy a beadványozó a választási bizottságnak a választási
eredményt megállapító döntés ellen a megállapításra vonatkozó szabályok megsértésére
hivatkozva a Ve. 241. § (2) bekezdés a) b) pontjai alapján nyújtotta be a fellebbezést, mely
nem teszi lehetővé a döntés megsemmisítését, csak (3) bekezdésben meghatározott szavazatújraszámlálást. A szabályozás hátterében az a jogalkotói akarat áll, hogy a választási
bizottságok - fellebbezés elbírálásakor - már csak érdemi döntést hozhassanak.
Megsemmisítés esetén ugyanis új eljárást kellene lefolytatni, ami időt vesz igénybe.
A választási eljárásra vonatkozó szabályozás sajátossága pedig éppen az, hogy minél rövidebb
idő alatt szülessenek az ügyekben érdemi döntések. Csak akkor van lehetőség a jogorvoslat
során a választási eljárás, vagy a jogorvoslattal érintett rész megsemmisítésére és
megismételtetésére, ha választási bizottság a szavazatszámláló bizottság tevékenysége és
döntése elleni - kivéve a szavazóköri eredmény megállapítását - kifogásról dönt és annak helyt
ad [Ve. 218. § (2) bek. c) pont].
 Jogorvoslati határidő számítása
Kvk.III.37.364/2018/2., Kvk.IV.37.411/2018/2., Kvk.VI.37.415/2018/2., Kvk.II.37.418/2018/2.,
Kvk.II.37.390/2018/2., Kvk.V.37.412/2018/2., Kvk.V.37.486/2018/2., Kvk.VI.37.493/2018/2.
(utóbbit lásd alább)
A kötelező ügyvédi képviselet (Ve. 224. § (5) bekezdés) hiánya miatt és a bírósági felülvizsgálati
kérelem a határozatot hozó választási bizottsághoz nem a megtámadott határozat
meghozatalától számított harmadik, hanem hetedik napon érkezett meg, tehát a Ve. 224. §
(2) bekezdése folytán a felülvizsgálati kérelem elkésettsége okán került elutasításra.
Fontos kiemelni a jogorvoslati határidővel kapcsolatban, hogy a jogorvoslati határidő kezdete
nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a
sérelmezett állapot még fennáll. A Kúria hangsúlyozza, hogy egységes a bírói gyakorlat abban,
amennyiben a kifogás tárgyát kizárólag nyomtatott sajtótermék tartalma szolgáltatja, akkor
a Ve. 209. § (1) bekezdése az alkalmazandó. A Kúria a Kvk.III.37.484/2014/3. számú ítéletében
azt is kifejtette, hogy egy kiadvány esetén nem az az időpont számít kezdő időpontnak,
amikor ahhoz a jogsértést kifogásoló kérelmező hozzájutott, hanem az a nap, amikor a
kiadvány megjelent, terjesztését megkezdték. Ez az időpont ellenkező bizonyítás hiányában
a kiadványon feltüntetett megjelenés napja. A Kúria Kvk.II.38.056/2014/3. számú végzésében
rámutatott, hogy interneten megjelenő sajtótermékben foglaltakat kifogásoló jogorvoslati
kérelem esetén a kifogás előterjesztésére vonatkozó jogorvoslati határidő kezdete az az utolsó
időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll, a cikk – sajtótermék – az interneten még
megtalálható. A Kúria osztja az NVB azon okfejtését, mely szerint amennyiben egy kiadó egy
sajtóterméket ugyanazon tartalommal papíron és elektronikus hírközlő hálózat útján is nyújt,
azt – tartalom-azonosság esetén – egy sajtóterméknek kell tekinteni.

61

Kvk.II.37.390/2018/2., Kvk.V.37.412/2018/2., Kvk.V.37.521/2018/2.
Ve. 224. § (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.
Ve. 10. § (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.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a jelen ügyben úgy kellett volna benyújtani – amint ezt a
megtámadott határozat jogorvoslati tájékoztatása is tartalmazza –, hogy az legkésőbb 2018.
március 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A kérelmező a felülvizsgálati kérelmet ügyvéd útján
elektronikus úton 2018. március 26-án 16:01 perckor nyújtotta be, ennélfogva a felülvizsgálati
kérelem elkésett.
Kvk.VI.37.493/2018/2.
Ve. 10. § (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.
Az NVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
A Kúriai rögzítette, hogy a Ve. 224. § (2) bekezdése alapulvételével a bírósági felülvizsgálati
kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától
számított három napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz.
A Ve. 10. § (3) bekezdés értelmében a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A Ve. 10.
§ (4) bekezdése alapján pedig a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a
választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon
teljesítettnek kell tekinteni. Választási ügyekben tehát a határidő kezdete nem a döntés
közléséhez kapcsolódik, hanem a határozat meghozatalához.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet jelen ügyben joghatályosan úgy lehetett volna benyújtani, amint azt a megtámadott határozat jogorvoslati tájékoztatása helyesen tartalmazza -, hogy
legkésőbb 2018. április 17-én 16 óráig megérkezzen. Kérelmező a felülvizsgálati kérelmét
ügyvéd útján, elektronikus úton 2018. április 18-án 12 óra 53 perckor nyújtotta be, ennélfogva
a felülvizsgálati kérelem elkésett.
A kérelmező által is hivatkozott Ve. 48. § (1) bekezdése első mondata szerint a határozatot –
ha jelen van vagy ha telefax száma vagy elektronikus levélcíme rendelkezése áll – a
meghozatala napján rövid úton kell közölni a kérelmezővel, valamint azzal, akire a határozat
jogot vagy kötelezettséget keletkeztet vagy származtat.
A kérelmező a kifogásában a rövid úton történő elérhetőségeit nem adta meg, és noha ez nem
kötelező eleme a kifogásnak, de hiányában az azonnali, rövid úton történő kézbesítésre
nincsen/nem volt mód. Ezért nem követett el jogszabálysértést az NVB, tekintve, hogy a
határozat meghozatalától számított három napos jogvesztő jogorvoslati határidőt a törvény
mondja ki, az erről adott tájékoztatás jogszerű volt.
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 Jogorvoslatok
Kvk.I. 37.495/2018/2., Kvk.I.37.497/2018/3., Kvk.VI.37.494/2018/2. (utóbbiakat ld. alább
részletesen);
Kvk.III.37.515/2018/2.,
Kvk.VI.37.509/2018/2.,
Kvk.I.37.510/2018/2.,
Kvk.II.37.513/2018/2., Kvk.II.37.512/2018/2., Kvk.IV.37.505/2018/2., Kvk.VI.37.524/2018/2.,
Kvk.VI.37.508/2018/2., Kvk.I.37.511/2018/2.
Ve. 211. § A szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése ellen - a szavazóköri
eredményt megállapító döntés kivételével - kifogást lehet benyújtani.
105. A választás eredménye elleni jogorvoslat
Ve. 241. § (1) A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen
csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel
együtt van helye.
(2) A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő
voltára, vagy
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására
vonatkozó szabályok megsértésére
hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja alapján benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok
újraszámlálása útján lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági
felülvizsgálati kérelmet elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok
újraszámlálása esetén a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására
rendelkezésre álló határidő hat napra nő, és a választási bizottság vagy a bíróság a választási
irodák tagjainak közreműködését igénybe veheti.
(4) Azt követően, hogy a szavazatszámláló bizottság megállapította a szavazóköri eredményt,
a szavazatok újraszámlálására csak a (3) bekezdés alapján van lehetőség.
129. A jogorvoslat
297. § * (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt
a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a
szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
b) minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz
kapcsolódik.
A Kúria szerint élesen meg kell különböztetni a Ve. 297. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a
szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogást a választás eredménye
elleni Ve. 241. § szerinti jogorvoslattól. A két jogorvoslati formában eltér egymástól a
jogorvoslati határidő, a jogorvoslat indoka, az elbírálási fórumrendszer. A kifogás a
választások napján a szavazatszámláló bizottság jogsértő eljárása ellen irányult, nem minősül
a szavazóköri eredményt megállapító döntés elleni jogorvoslatnak, mivel egyértelműen a
szavazatszámláló bizottság eljárási cselekményeinek jogszerűségét kérdőjelezi meg. Ha a
kérelmező szerint azonban kihat a választás eredményére is, fellebbezést kell benyújtani a
szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen, a kifogás nem
tekinthető a Ve. 241. §-a szerinti jogorvoslatnak.
Amint a Kúria már rámutatott a kifogás nem tekinthető a Ve. 241. §-a szerinti választás
eredménye elleni jogorvoslatnak, ezért fő szabály szerint nem alkalmas jogorvoslati eszköz
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az eredmény megállapításának felülbírálatára. Indokoltnak tartja kimondani a Kúria, hogy a
szavazatszámláló bizottság által elkövetett minden olyan jogsértés, amely az eredményt
megállapító döntés törvényességét érintheti a Ve. 241.§ (2) bekezdés a) pontja alá tartozó
jogorvoslat során támadható és csak ezen jogorvoslat keretében van mód arra, hogy az
eredmény megsemmisítésére és esetleg új választás elrendelésére kerülhessen sor.
Releváns e körben az, hogy az eredmény megsemmisítésére kizárólag az eredményt
megállapító döntés elleni jogorvoslat keretében kerülhet sor. Ennek oka következik a Ve.
211.§ és 241.§ rendelkezéseiből, hogy az eredmény elleni jogorvoslat elkülönül a választási
eljárás szabályainak, alapelveinek megsértése miatti kifogástól; másrészt a szavazás napján a
szavazatszámláló bizottság által elkövetett jogsértések iránti jogorvoslati kérelem (kifogás)
előterjesztése időpontjában még nincs is megállapított eredmény, a szavazóköri eredmény
önállóan nem is, csak a választási bizottság eredményt megállapító döntése elleni
jogorvoslattal támadható a Ve.241.§ (1) alapján, így kifogás alapján olyan döntésről
kimondani, hogy az jogsértő és azt megsemmisíteni, amely még nem vagy később került
meghozatalra logikátlan és a Ve.-ből nem is vezethető le.
Kvk.I.37.497/2018/3.
Az NVB hivatkozott a Kúria Kvk.II.38.056/2014/3. számú és Kvk.I.37.494/2014/2. számú
döntésére, amelyben a Kúriai a bizonyítással összefüggésében már kifejtette, hogy a Ve.
lehetővé teszi ugyan, hogy más-más kérelmezők adják be a kifogást, a fellebbezést, majd a
Ve. 222. § (1) bekezdés keretei között a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, de azt már
nem, hogy a korábbi eljárásban nem szereplő újabb jogszabálysértést jelöljenek meg.
A választási bizottság, illetve a bíróság eljárását a kifogás, illetve a fellebbezés keretei
határozzák meg, a későbbi jogorvoslat során attól nem lehet eltérni. Erre tekintettel a Kúria
nem vizsgálhatta, megalapozott-e vagy sem a felülvizsgálati kérelem ezen új eleme, ez okból
nem volt megállapítható az NVB határozatának jogsértő jellege. A Kúria ezt az okfejtést elfogadta.
Kvk.VI.37.494/2018/2.
A kérelmező 2018. április 11-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 05. számú OEVB-nél kifogást
nyújtott be. Ebben kifejtette, hogy Nyírkércs 001. számú szavazókörében az országgyűlési
képviselők
2018.
évi
általános
választáson
a
következő
eredmény
született: http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M16/T126/szkjkv_001.html.
A jegyzőkönyvi adatok szerint az egyéni szavazólapokból a megjelent választópolgárok
számánál tizenkettővel több, míg a pártlistás szavazólapokból tizenkettővel kevesebb volt az
urnában. A jegyzőkönyvi adatok bizonyítják, hogy a szavazatszámláló bizottság tizenkettő
választópolgár számára két egyéni szavazólapot adott át ahelyett, hogy egy egyéni és egy
pártlistás szavazólapot adott volna át. Álláspontja szerint a szavazatszámláló bizottság
megsértette a Ve. 257. § (1) bekezdését.
Az OEVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Megítélése szerint a kérelmező nem
csatolt arra vonatkozóan bizonyítékot, hogy a szavazatszámláló bizottság nem a törvényi
rendelkezéseknek megfelelően járt el, bizonyítékkal a jogszabálysértés megtörténtét nem
támasztja alá.
Az NVB az OEVB határozatát megváltoztatta, a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy
a Nyírkércs 001. számú Szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága azzal, hogy a szavazóköri
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névjegyzékben szereplő tizenkettő választópolgár részére nem egy egyéni választókerületi
szavazólapot és pártlistás szavazólapot adott át megsértette a Ve. 257. § (1)
bekezdését. Az NVB a kifogásban és a fellebbezésben megjelölt, a tájékoztató rendszerben közzétett
szavazóköri jegyzőkönyvet bizonyítékként elfogadta. A jegyzőkönyv adatai alapján az urnában a
választópolgárok megjelent számához képest tizenkettővel több egyéni szavazólap volt, ugyanakkor a
listás szavazólapokból a szavazáson megjelentek számához képest tizenkettő hiányzott. A
kérelmezőnek az egyező értékekre adott magyarázatát az NVB elfogadta, és ennek alapján igazoltnak
látta, hogy a szavazókörben a szavazólapok kiadása a Ve. 257. § (1) bekezdés sérelmével történt.

Az NVB rámutatott, hogy a jogorvoslati kérelem kifejezetten eljárásjogi, az nem irányul a Ve.
241. § (1) bekezdése szerinti eredmény elleni jogorvoslatra. A kifogás a Ve. 257. § (1) bekezdés
megsértésének megállapítására irányult, melyet a kérelmező csak a fellebbezésben egészített
ki a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja sérelmének megállapítását kérte. A felülvizsgálati kérelmet
az ügyben érdekelt kérelmező nyújtotta be a Ve. 224. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn
belül, tartalma megfelel a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltaknak, valamint az eljárásban a
kérelmezőt ügyvéd képviseli. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemben bírálta el.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmében nem vitatta az NVB határozatának azon
megállapítását, hogy a szavazatszámláló bizottság azzal, hogy a szavazóköri névjegyzékben
szereplő tizenkettő választópolgár részére nem egy egyéni választókerületi szavazólapot és
egy pártlistás szavazólapot adott át, megsértette a Ve. 257. § (1) bekezdését. A Kúria erre
irányuló felülvizsgálati kérelem hiányában a jogsértés megállapításának jogszerűségét nem
vizsgálta.
A Kúriának elsődlegesen abban kellett döntenie, hogy helyes-e az NVB határozatában kifejtett
azon érvelés, mely szerint a kérelmező a fellebbezésében kérte először a Ve. 218. § (2)
bekezdés c) pontjában rögzített jogkövetkezmény alkalmazását, mely az NVB számára azt az
eljárási kötöttséget jelenti, hogy eljárása során a fenti jogkövetkezményt nem alkalmazhatta.
Ve. 212. § (1) A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben
eljuttatva - lehet benyújtani.
(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
- postai értesítési címét,
d) * a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet
vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
(3) A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A Kúria rámutatott, hogy a kifogásnak a Ve. 212. § (2) bekezdésére figyelemmel nem kötelező
tartalmi eleme annak megjelölése, hogy a bíróság a jogsértővel szemben milyen
jogkövetkezményt alkalmazzon. A kifogásban az azt előterjesztőnek meg kell határoznia a
jogszabálysértést, a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálati kérelem a kifogáshoz képest új
jogszabálysértést nem tartalmazhat. Amennyiben a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, akkor
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jogosult, egyben köteles a Ve. 218. § (2) bekezdésében írt jogkövetkezmények alkalmazásáról dönteni,
vagyis maga határozza meg, hogy milyen szankciót alkalmaz.

A Kúria Kvk.I.37.394/2014/2. számú végzésében kifejtette, hogy amennyiben más-más
kérelmezők adják be a kifogást, a fellebbezést, majd a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet,
akkor a korábbi eljárásban nem szereplő újabb jogszabálysértést nem jelölhetnek meg. Ez
az okfejtés megfelel a jelen végzésben írtaknak, azonban nem támasztja alá az NVB
véleményét, mert nem a jogkövetkezményekre, hanem a jogszabálysértésekre vonatkozik.
A Kúria szerint élesen meg kell különböztetni a Ve. 297. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a
szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogást a választás eredménye
elleni, Ve. 241. § szerinti jogorvoslattól. A két jogorvoslati formában eltér egymástól a
jogorvoslati határidő, a jogorvoslat indoka, az elbírálási fórumrendszer. A kifogás a választások
napján a szavazatszámláló bizottság jogsértő eljárása ellen irányult, nem minősül a szavazóköri
eredményt megállapító döntés elleni jogorvoslatnak, mivel egyértelműen a szavazatszámláló
bizottság eljárási cselekményeinek jogszerűségét kérdőjelezi meg. Ha a kérelmező szerint
azonban kihat a választás eredményére is, fellebbezést kell benyújtani a szavazatszámláló
bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen, a kifogás nem tekinthető a Ve.
241. §-a szerinti jogorvoslatnak.
A Kúriának arra a kérdésre is választ kellett adnia, hogy a kifogás során sérelmezett és ez
alapján megállapított jogsértés esetében alkalmazható-e az eredmény megsemmisítése és új
választás elrendelése jogkövetkezmény. Amint a Kúria már rámutatott, a kifogás nem
tekinthető a Ve. 241. §-a szerinti választás eredménye elleni jogorvoslatnak, ezért fő szabály
szerint nem alkalmas jogorvoslati eszköz az eredmény megállapításának felülbírálatára.
Indokoltnak tartja kimondani a Kúria, hogy a szavazatszámláló bizottság által elkövetett
minden olyan jogsértés, amely az eredményt megállapító döntés törvényességét érintheti a
Ve. 241. § (2) bekezdés a) pontja alá tartozó jogorvoslat során támadható és csak ezen
jogorvoslat keretében van mód arra, hogy az eredmény megsemmisítésére és esetleg új
választás elrendelésére kerülhessen sor.
Az eredmény megsemmisítésére kizárólag az eredményt megállapító döntés elleni
jogorvoslat keretében kerülhet sor. Ennek oka következik a Ve. 211. § és 241. §
rendelkezéseiből, melyek szerint az eredmény elleni jogorvoslat elkülönül a választási eljárás
szabályainak, alapelveinek megsértése miatti kifogástól; másrészt a szavazás napján a
szavazatszámláló bizottság által elkövetett jogsértések iránti jogorvoslati kérelem (kifogás)
előterjesztése időpontjában még nincs is megállapított eredmény, a szavazóköri eredmény
önállóan nem is, csak a választási bizottság eredményt megállapító döntése elleni
jogorvoslattal támadható a Ve. 241. § (1) bekezdése szerint. Így kifogás alapján olyan
döntésről kimondani, hogy az jogsértő és azt megsemmisíteni, amely még nem vagy később
került meghozatalra, logikátlan és a Ve.-ből nem is vezethető le.
A Kúria hangsúlyozza, hogy a Ve. 218. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással nem volt
lehetőség az eredmény megsemmisítésére és a szavazás megismétlésére. A fentiekre
figyelemmel a Kúria ebben az eljárásban azt sem vizsgálhatta, hogy a jogsértés egyébként
kihatott-e az eredményre.
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Kvk.III.37.515/2018/2., Kvk.I.37.510/2018/2.
A kialakult bírói gyakorlat alapján a választás eredményének megsemmisítésére és a
szavazás megismételtetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a jogsértés érdemi
kihatással lehet a választás eredményére. A választási eredmény elleni jogorvoslat ennyiben
speciális az egyéb választási jogorvoslathoz képest, hiszen a törvénysértés pontos megjelölése
mellett szükséges bizonyítani, vagy legalább a valószínűsítés szintjén alátámasztani az
eredmény megállapítása során bekövetkezett jogsértéseket is [Kvk.II.37.500/2014/6.szám].
A választás eredménye – összhangban a Vjt. 13-17. §-aival – az egyéni választókerületek
eredményei és az országos lista eredményei alapján megállapított mandátumok felosztása a
jelöltek és a jelölőszervezetek között. Ebből következően, a választási eredményre kihatással
csak olyan jogsértés lehet, amely a mandátumok elosztására kihatással bírhat. A szavazóköri
választási jogsértések a fentiekből adódóan akkor lehetnek kihatással a választás
eredményére, ha az egyéni választókerületi eredményt befolyásolni tudják, vagy
töredékszavazatok révén kihatással lehetnek az országos listáról megszerezhető mandátumok
elosztására. Ettől függetlenül elképzelhetőek olyan kirívóan súlyos jogsértések a szavazóköri
választás lebonyolításában, amelyek a választási eredményre való kihatásuktól függetlenül
indokolhatják a szavazóköri eredmény megsemmisítését és a szavazás megismételtetését
[Lásd: Szegedi Ítélőtábla Pk.I.20.914/2014/2.számú döntése]. Jelen esetben ilyen jogsértés
nem volt megállapítható. A Kúria rámutatott, hogy jelen ügyben szándékos jogsértés
feltárására nem került sor, a kérelmező a szükséges mértékben azt valószínűsítette, hogy a
szavazókörben a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok részére tévesen két
listás szavazólapot adtak át. Ez – tekintettel a Kúria Kvk.I.37.495/2018/2. számú döntésére –
kétségtelenül jogsértésnek tekinthető, azonban nem indokolja a teljes szavazóköri eredmény
megsemmisítését és a választás megismétlését.
 Fellebbezés kizártsága
Kvk.III.37.514/2018/2.
97. A fellebbezés
Ve. 221. § * (1) A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes
és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
(2) Nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a másodfokon eljáró választási
bizottság által hozott határozat, valamint a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen.
A Ve. 221. § (2) bekezdése rögzíti, hogy mikor nincs helye fellebbezésnek. Tekintettel arra,
hogy az OEVB jegyzőkönyvbe foglalt döntésével szemben a Ve. 221. § (2) bekezdése folytán
kizárt a fellebbezés, ennek okán a fellebbezés elutasítása tekintetében a Kúria álláspontja
alapján az NVB helyesen és megalapozottan döntött.
 Felülvizsgálati kérelemben a Ve. jogszabálysértést meg kell jelölni és az állításokat
bizonyítani kell
Kvk.V.37.269/2018/3., Kvk.II.37.296/2018/2. (utóbbit ld. lentebb), Kvk.VI.37.291/2018/2.,
Kvk.VI.37.303/2018/2., Kvk.III.37.420/2018/2., Kvk.V.37.431/2018/2., Kvk.II.37.436/2018/2.
A kérelmezők kérhetik a kérelmezett határozatának felülvizsgálatát arra alapítottan, hogy az
irányadó jogszabályok téves értelmezésével hozta meg döntését, vagy nem megfelelő
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jogszabályhelyet alkalmazott, továbbá, hogy az ügy alapjául szolgáló tényeket, körülményeket
nem a valóságnak megfelelően értékelte.
A Kúria, mivel a kérelmezők nem határoztak meg a felülvizsgálati kérelmükben a kérelmezett
által megsértett törvényhelyet, kérelmezetti jogszabálysértést a határozatban – annak
hiányában – nem állapíthatott meg.
A Ve. 225.§-a szerint a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Ve. 225. § A fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok
is felhozhatók.
Kvk.II.37.296/2018/2.
A jelölt kérte a 2018. évi országgyűlési képviselő választására egyéni képviselőjelölti
nyilvántartásba vételét, melyhez a gyűjtött ajánlásokat is benyújtotta.
Az OEVB a nyilvántartásba vételi kérelmet visszautasította, mert a Vjt. 6. §-ában foglaltaknak
az az elfogadható ajánlások száma nem felelt meg. Az NVB az OEVB határozatát
helybenhagyta.
A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztett elő, álláspontja szerint az
elírások, pontatlanságok könnyen feloldhatók és kiküszöbölhetők, ezért 17 esetből 16 esetben
az ajánlás elfogadható.
A kérelmező a felülvizsgálati kérelmét jogtanácsosi képviselet mellett, a képviselő jogtanácsosi
igazolványa másolatát mellékelve nyújtotta be, a felülvizsgálati kérelemben a kért döntés
irányára vonatkozóan petitumot nem fogalmazott meg, jogszabálysértést nem jelölt meg.
A Kúriai a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja folytán alkalmazandó Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja
értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelemben a jogszabálysértést meg kell jelölni, a
jogszabálysértés megjelölésének hiánya a Ve. 231.§ (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi
vizsgálat nélküli elutasítási ok.
Kvk.III.37.420/2018/2.
A Kúria megállapította, hogy a kérelmező felülvizsgálati kérelmében nem jelölte meg, hogy az
NVB határozata melyik jogszabályi rendelkezést sérti. A kérelmező felülvizsgálati kérelmében
mindössze arra hivatkozott, hogy az általa közzétett bejegyzés tárgyilagos, tájékoztató jellegű
információkat tartalmazott, jelenlegi országgyűlési képviselői munkáját mutatja be és nem
szolgál kampánycélokat. Előadta továbbá, hogy a fényképfelvételeken semmilyen, a
jelölőszervezetre, vagy a kérelmező képviselő-jelölti státuszára utaló felirat, eszköz, jelkép
nem látható. Megítélése szerint a Ve. előírásai szerint a kampány eszközének alkalmasnak kell
lennie a választói akarat befolyásolására, azonban az általa közzétett bejegyzés ilyen
többlettartalommal nem rendelkezett.
 Felülvizsgálat során nincs hiánypótlás
Kvk.VI.37.303/2018/2., Kvk.II.37.442/2018/4., Kvk.III.37.444/2018/2., Kvk.II.37.498/2018/3.,
Kvk.II.37.501/2018/2., Kvk.I.37.434/2018/2. (utóbbit lásd alább)
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A Kúria előtti rövid – három napos – ügyintézési határidejű sommás eljárásban e körben a
kérelmező hiánypótlásra történő felhívására nem volt mód, a beadványt a megismerhető,
értelmezhető tartalma alapján kellett elbírálni.
A Kúria ismétlés nélkül csupán kiemeli, hogy az ajánlások ellenőrzése során az OEVI nem
mérlegelési jogkörben jár el. A Ve. 126. §-a konkrétan megjelöli, hogy egy ajánlat mikor
érvényes. Ezen kritériumok értékelését segíti még az Iránymutatás is. Az ellenőrzés
eredményéről az OEVI a Ve. 127. § (3) bekezdése szerint tájékoztatja az illetéket választási
bizottságot. E tájékoztatónak a jelölt, illetve jelölő szervezet általi megismerését a Ve. nem
zárja ki, az Iránymutatás, illetőleg az NVB által felhívott Kúria Kvk.II.37.326/2014/3. számú
végzése pedig kifejezetten tartalmazza ennek lehetőségét.
Tény, hogy a Ve. 46. § d) pont da) alpontja szerint a választási bizottságok határozatainak
tartalmazni kell a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat is,
de ez nem jelenti az összes – adott esetben több száz – ajánlás érvényességének, illetőleg
érvénytelenségének egyenkénti feltüntetését. Ilyen kívánalom a jogszabályban nincs és a
Kúria joggyakorlata sem fogalmaz meg elvárást az ajánlások el nem fogadása okai részletes
ismertetésére. A kérelmező által is megismerhető ellenőrző rendszerből kinyomtatott
eredmény statisztikai adatlap adataiból kétségkívül megállapítható, hogy az elfogadható
ajánlások száma nagyságrenddel alatta maradt a jelöléshez szükséges érvényes
választópolgári ajánlásoktól.
Végezetül rögzíti a Kúria, hogy a kérelmező a fellebbezésében általánosan hivatkozott az OEVB
határozatának jogszabálysértő voltára. Azt, hogy melyik érvénytelen ajánlás esetén, miért
kellett volna ellentétes következtetésre jutni, nem jelölte meg, az NVB csak ezzel az általános
tartalommal bírálhatta el a fellebbezést, ennek pedig a Ve. 46. § d) pont da) alpontjának
megfelelően eleget tett.
Kvk.I.37.434/2018/2.
A Ve. 231.§ (3) bekezdés szabályai szerinti hiányos tartalommal (jelen esetben a kérelmező
pontos lakcíme nélkül) benyújtott kifogás, illetve fellebbezés esetén a Kúria az első-, vagy
másodfokú választási szerv érdemi vizsgálat nélküli végzését helybenhagyja. A hiányosságok
pótlása a bírósági felülvizsgálat során már nem vehető figyelembe, tekintettel arra, hogy a
bírósági felülvizsgálat az annak tárgyát képező határozat jogszerűségére terjed ki. Hiába
szerepelnek tehát a bírósági felülvizsgálati kérelemben a korábban hiányzó adatok: ha a
kérelmet jogszerűen utasították vissza a hiányos tartalma miatt, akkor a bírósági
felülvizsgálatban nincs lehetőség ezek pótlására.
 A bírósági jogorvoslat kereteit a felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabálysértés
adja
Kvk.V.37.270/2018/2., Kvk.IV.37.336/2018/2., Kvk.I.37.497/2018/3.
A Kúria megerősítette, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja, 223. § (3) bekezdés a) pontja,
231. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a bírósági jogorvoslat kereteit a felülvizsgálati
kérelemben megjelölt jogszabálysértés adja meg.
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Ve. 223. § (3) Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
Ve. 224. § (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.
Ve. 231. § (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.
Kvk.IV.37.484/2018/3.
A bírósági felülvizsgálat kiterjesztését a Kúria korábbi döntéseiben (Kvk.I.494/2014/2.) is
kizárta olyan jogsértés vonatkozásában melyet korábban a kifogás nem tartalmazott.
 Bizonyítás foka a felülvizsgálat során
Kvk.I.37.470/2018/2., Kvk.I.37.495/2018/2. (utóbbit lásd alább)
21. A tényállás megállapítása
Ve. 43. § (1) A választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a
döntéshozatalhoz szükséges tényállást.
(2) * A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely
alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az
irat, az írásbeli tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték.
(3) A választási bizottság a kérelmező részére - kérésére - biztosíthatja a szóbeli
nyilatkozattétel lehetőségét. Ez esetben az ellenérdekű fél számára is - ha jelen van - lehetővé
kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt.
(4) A választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású
tényeket nem kell bizonyítani.
(5) A választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen
alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
Egy magánszemély kifogást nyújtott be az OEVBhez, amelyben előadta, hogy a Balatonszemes
területén közmunkások egy párt jelöltjének támogatására buzdító szórólapokat osztogattak.
Bizonyítékként egy választópolgár nyilatkozatát csatolta. Arra hivatkozott, hogy a szórólapon
jól látható, hogy a kérelmező polgármesteri minőségében a jelölt támogatására szólít fel az
országgyűlési választásokon.
Az OEVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Megállapította, hogy kifogást tevő nem
csatolt olyan bizonyítékot, amelyből megállapítható lenne a beadványban hivatkozott
szórólapok tartalma, a szórólap kihordás körülményei. A csatolt bizonyítékok véleménye
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szerint így nem elégségesek sem a kifogásban foglaltak alátámasztására, sem a
jogszabálysértés érdemi vizsgálatához. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a kérelmező,
mint polgármester magatartását alkalmasnak találta a választás tisztaságának, a jelöltek és
jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű
joggyakorlás elvének megsértésére.
A Kúria rögzítette, hogy az eljárási határidők rövidsége miatt a választási ügyek többségében
nehézséget okoz, hogy hitelt érdemlően bizonyítani tudja a kifogást tevő/kérelmező az
állítását, hiszen a csatolt iratok, tárgyi bizonyítási eszközök hitelességének ellenőrzése a rövid
határidőkre tekintettel nem mindig lehetséges, a bizonyítottság hiánya pedig a kifogást
tevő/kérelmező terhére esik, ami a beadvány elutasítását eredményezi. Nincs egyértelműen
megfogalmazható elvárás arra nézve, hogy a bizonyítottság milyen foka szükséges ahhoz,
hogy a választási bizottságok, majd a bíróság megállapítsa a jogsértést, ebben a körben
egyértelműen széles a mérlegelési lehetőség. A mérlegelés során az azonban elvárás, hogy
a bizonyítási eszközök legyenek alkalmasnak a hivatkozottak bizonyítására, illetve a
választási bizottságnak, bíróságnak az esetleges ellentmondásokat fel kell oldani. Az NVB
eljárására irányadó volt a Ve. 43.§ (5) bekezdése, amely szerint a választási bizottság a
bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése
szerint állapítja meg a tényállást.
Az NVB elfogadta a fellebbezés azon hivatkozását, hogy az OEVB döntésében kifejtettekkel
szemben a bizonyítékok elégségesek a tényállás tisztázásához. Rögzítette, hogy szórólap
ugyan nem áll rendelkezésére, de a tényállás megállapításához rendelkezésre állnak
bizonyítékok: a Nyilatkozat és a kérelmező előadása, továbbá az iratok között szerepel a
kérelmező és a Kft. szerződése, a kapcsolódó számla és az ellenérték megfizetésére vonatkozó
nyugta.
A bizonyítékok alapján a Kúria azonban azt állapította meg, hogy a Nyilatkozatban kifejezetten
az egyéni jelölt kampány szórólapjáról volt szó, még pedig közmunkások terjesztésében, a
kifogás szerint a szórólapon jól látható, hogy a kérelmező polgármesteri minőségében a jelölt
támogatására szólít fel. A kérelmezőnek az OEVB számára adott nyilatkozata és a
felülvizsgálati kérelem előadása szerint pedig a Kft. terjesztésében a település eredményeit is
bemutató lapokról volt szó, amelyek további, pontos tartalma nem ismert.
A Kúria a Ve. 43.§ (1) bekezdésével összefüggésben elsődlegesnek azt értékelte, hogy a
szórólap pontos tartalmának ismerete nélkül, az egymással összhangban nem álló okiratok
alapján nem minősíthető a Ve. szempontjából a kérelmező magatartása, nem vonható le az
a következtetés, hogy az OEVB megállapításaival szemben az NVB tisztázta volna a
rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A kifogásolt
szórólap pontos tartalmának ismerete nélkül az sem valószínűsíthető, hogy a kérelmező, mint
polgármester magatartása alkalmas lehetett a választás tisztaságának, a jelöltek és jelölő
szervezetek közötti esélyegyenlőség, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás
elvének megsértésére, így erre a figyelmét sem kellett volna felhívni.
Kvk.I. 37.495/2018/2.
Ve. 257. § (1) * A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék, illetve a mozgóurnát
igénylő választópolgárok jegyzéke alapján a választópolgár részére egy egyéni választókerületi
szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot ad át.
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(1a) * A szavazatszámláló bizottság az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő
hatállyal nemzetiségi választópolgárként névjegyzékben szereplő választópolgár részére egy
egyéni választókerületi szavazólapot és nemzetiségének listás szavazólapját adja át.
(1b) * Annak a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárnak, aki a választás napját
megelőző hetedik napot követően magyarországi lakcímet létesített, és
a) számára a Nemzeti Választási Iroda a 277. § (1) bekezdése szerint megküldte a szavazási
levélcsomagot, vagy
b) a szavazást megelőző tizenötödik és hetedik nap közötti bármely napon szerepelt a levélben
szavazók névjegyzékében, és a szavazólap személyes átvételét kérte,
a szavazatszámláló bizottság egy egyéni választókerületi szavazólapot ad át.
A Kúria az NVB határozatát megváltoztatta és megállapította, hogy Bogdása 001. számú
szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága azzal, hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplő
huszonöt választópolgár részére nem egy egyéni választókerületi szavazólapot és egy
nemzetiségi listás szavazólapot adott át megsértette a Ve. 257. § (1) bekezdését.
Kérelmező a Ve. 208. § és a 211. §-aira figyelemmel kifogást nyújtott be a Baranya 04. számú
OEVB-hez a Ve. 257. § (1a) bekezdésének megsértése miatt. Nézete szerint a sérelem amiatt
következett be, mert a szavazatszámláló bizottság a nemzetiségi választópolgárként
névjegyzékbe vett, választáson megjelent választópolgárok számára nem egy egyéni és egy
nemzetiségi, hanem egy pártlistás és nemzetiségi szavazólapot adott ki. Ennek igazolásaként
hivatkozott a vitatott szavazókörben született eredményt tartalmazó linkre, ahol a megjelent
választópolgárok számához képest 25-tel kevesebb egyéni kerületi választólap, míg a pártlistás
szavazólapból 25-tel több volt megtalálható az urnában. Ez a szám megegyezik a nemzetiségi
szavazólapok kiadott és urnában szereplő számával. Állította, hogy a jogszabálysértés a leadott
szavazatok majdnem egyötödét érinti, ennélfogva az a szavazóköri eredményre érdemben
kihatott, melyet a jogkövetkezmény meghatározásakor kiemelkedő súllyal kell figyelembe
venni.
A Kúriának abban is állást kellett foglalnia, hogy a kérelmező által megjelölt linken található
jegyzőkönyv elfogadható-e bizonyítási eszköznek és az abból származó adatok alkalmasak-e
az állított jogsértés bizonyítására. Helytállóan hivatkozott a kérelmező arra, hogy Kúria már
egy korábbi döntésében elfogadta a linkre történő utalással való bizonyíték szolgáltatást.
Téves az NVB-nek az az álláspontja, hogy az alkotmánybírósági megsemmisítés okán az nem
alkalmazható, mert az AB döntést követően hozott új kúriai határozat ezt az állásfoglalást
fenntartotta. (Kvk. I. 37.226/2015/2.) Ekként tévedett az NVB mikor ezt elvetette és érdemben
nem vizsgálta, hogy a jegyzőkönyvben szereplő számadatok igazolják-e a kérelmező által
állított jogsértést. Nem befolyásolhatja továbbá a kifogás érdemi elbírálását az sem, hogy
milyen időállapotú jegyzőkönyvre hivatkozással állította a jogsértés bekövetkezését a
kérelmező, mivel beadványa tartalmi elbírálása alapján egyértelműen a végeredményre
utalással tette azt meg. Ezért a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának nem volt helye.
A Kúria ezt követően érdemben vizsgálta, hogy a hivatkozott linken található jegyzőkönyv
számadataiból lehetett-e arra következtetni, hogy a kérelmező által állított jogsértés
bekövetkezett-e. A Kúria álláspontja szerint: igen.
Ezzel összefüggésben először utal a bizonyítás körében kidolgozott tételére: „Az eljárási
határidők rövidsége miatt a választási ügyek többségében nehézséget okoz, hogy hitelt
érdemlően bizonyítani tudja a kifogást tevő/kérelmező az állítását, hiszen a csatolt iratok,
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tárgyi bizonyítási eszközök hitelességének ellenőrzése a rövid határidőkre tekintettel nem
mindig lehetséges, a bizonyítottság hiánya pedig a kifogást tevő/kérelmező terhére esik, ami
a beadvány elutasítását eredményezi. Nincs egyértelműen megfogalmazható elvárás arra
nézve, hogy a bizonyítottság milyen foka szükséges ahhoz, hogy a választási bizottságok, majd
a bíróság megállapítsa a jogsértést, ebben a körben egyértelműen széles a mérlegelési
lehetőség. A mérlegelés során az azonban elvárás, hogy a bizonyítási eszközök legyenek
alkalmasnak a hivatkozottak bizonyítására, illetve a választási bizottságnak, bíróságnak az
esetleges ellentmondásokat fel kell oldani.” (Kvk.I.37.470/2018/2. [18]) Már más ügyben is
megerősítette a Kúria, hogy az adott esetben a fellebbezőt nem az állított jogsértés
bizonyítása, hanem kellő valószínűsítése terheli. (Kvk. II. 37.501/2014./6.)
Az egyéni szavazólapok hiánya, az országos pártlistás szavazólapok többlete közötti számszaki
egyezés, figyelembe véve a nemzetiségi szavazólapok számát is (25 – 25 – 25) elegendő
bizonyítékául szolgál annak megállapítására, hogy a szavazatszámláló bizottság megsértette a
Ve. 257. § (1a) bekezdésében foglaltakat. Erre figyelemmel a Kúria a jogsértést megállapította.
 Jogszabálysértésre vonatkozó új bizonyítékok
Kvk.V.37.270/2018/2., Kvk.V.37.338/2018/2. (utóbbit lásd lentebb részletesen)
Az NVB határozatában - az eset összes körülményeit figyelembe véve - egyetértett a
beadványozó által megjelölt ajánlóívek vonatkozásában azzal, hogy az ezeken szereplő
ajánlások gyűjtésére a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjaiban foglalt alapelvek sérelmével
került sor. Ezeknek az ajánlásoknak a jogsértő voltát a tételes egyezés és a sorrendazonosság
mellett azért állapította meg, mert azonos tartalmúak a Családok Pártja 03213J0088 számú és
az Összefogás Párt 03218D0086 számú ajánlási íveivel.
A kérelmezett úgy értékelte az előző pontban ismertetetteket, hogy a fellebbezésben
tételesen megjelölt aláírások a Ve. 123. § (4) bekezdése alapján nem tekinthetők érvényesnek,
mert az ajánlások gyűjtése során megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a
választás tisztaságának megóvására, b) pontjában foglalt, a választási eljárásban való önkéntes
részvételre, illetve e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra
vonatkozó alapelveket, továbbá a Ve. 122. § (2) bekezdésének azon kitételét, mely szerint az
ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Ve. 2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a
következő alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása,
b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése,
e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
f) a választási eljárás nyilvánossága.
Ve. 122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben
választójoggal rendelkezik.
(2) * Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját,
magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. 123. §(4)
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
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A Ve. 225. §-a úgy rendelkezik, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és
bizonyítékok is felhozhatók. Ezeknek az új tényeknek, bizonyítéknak azonban oksági
kapcsolatban kell lenniük a kifogások, fellebbezések tárgyával, a bírósági felülvizsgálatot nem
lehet egy teljesen új, addig meg nem jelölt más ténybeli alapokon álló jogsértésre alapítani
(Kvk.V.37.197/2014/3., BH 2014.377.). A Kúria gyakorlata egységes a tekintetben, hogy
új bizonyítékra csak akkor lehet hivatkozni, ha a konkrét állított adat, tény tekintetében az
NVB előtti eljárásban már nyújtottak be bizonyítékot. Az „új bizonyíték” ugyanis azt
feltételezi, hogy már korábban csatoltak bizonyítékot és ez az „új bizonyíték” egy korábbit
kíván megerősíteni (Kvk.I.37.494/2014/2.). A fellebbezésben és bírósági felülvizsgálati
kérelemben lefolytatandó bizonyítással foglalkozott a Kúria joggyakorlat elemző csoportja is,
amely a Ve. 225. §-a alapján kialakult jogértelmezést és joggyakorlatot a következő képen
összegezte: az „új bizonyíték (…) feltételezi, hogy már korábban is csatoltak bizonyítékot és a
kérelmező az új bizonyítékkal a korábbi bizonyítékot kívánja megerősíteni. Ha azonban
korábban (a Választási Bizottság előtti eljárásban) nem csatolt bizonyítékot, ezt már nem
teheti meg a bírósági felülvizsgálati eljárásban, ez ugyanis nem „új” bizonyíték lesz, hanem
„a” a bizonyíték. A bizonyítási eljárást pedig nem lehet először a Kúrián kezdeményezni.
Hangsúlyozza a Kúria e megállapításának indokaként azt is, hogy nem vonhatja el az NVB
hatáskörét, döntési jogosultságát, és nem csorbíthatja a jogorvoslathoz való jogot sem.
A kérelmezettnek (NVB), továbbá, ahogyan azt határozata is tartalmazza, eljárását a Ve. 122.
§-a, 125. §-a, 126. § b) pontja alapján és az 5/2014. számú iránymutatás szerint kellett
lefolytatnia. Az íveken lévő aláírások valódiságának ellenőrzésére nem terjed ki a hatásköre.
Az állított jogszabálysértésre vonatkozó bizonyítékokat a beadványozónak kell
szolgáltatnia, és ezeket a kérelmezett a választási eljárásra irányadó – határozatában
megjelölt – szabályokkal vetheti egybe, a bizonyítékok értékelését is mindig az adott, konkrét
ügyben végezheti el.
Kvk.V.37.338/2018/2.
A fellebbezésben és bírósági felülvizsgálati kérelemben lefolytatandó bizonyítással
foglalkozott a Kúria választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat tárgyában
létrejött Joggyakorlat elemző csoportja is, amely a Ve. 225.§-a alapján kialakult jogértelmezést
és joggyakorlatot a következőképpen összegezte: az „új bizonyíték (…) feltételezi, hogy már
korábban is csatoltak bizonyítékot és a kérelmező az új bizonyítékkal a korábbi bizonyítékot
kívánja megerősíteni. Ha azonban korábban (a Választási Bizottság előtti eljárásban) 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. Mindezekből következően a már meglévő Nemzeti Választási
Bizottság előtti eljárásban felmerült konkrét adatokat, tényeket, alátámasztó bizonyíték
minősülhet olyan „új bizonyítéknak”, amely elfogadható, és amelyet lehetséges először a Kúria
előtti eljárásban csatolni (http://lb.hu/sites/default/files/joggyak/joggyak_osszesitve).
 Döntéshozó indokolási kötelezettsége – elvárhatóság
Kvk.IV.37.483/2018/2.
23. A határozat
Ve. 46. § A választási bizottság határozata tartalmazza
a) a választási bizottság megnevezését, a határozat számát,
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b) a kérelmező nevét és lakcímét vagy székhelyét,
c) a rendelkező részben
ca) a választási bizottság döntését,
cb) a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a
jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatást,
d) az indokolásban
da) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat,
db) a felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait,
dc) a mérlegelési jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben szerepet játszó
szempontokat és tényeket,
dd) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a választási bizottság a határozatot hozta,
e) a döntéshozatal idejét,
f) a választási bizottság elnökének aláírását és a választási bizottság bélyegzőlenyomatát.
Magánszemély kifogást nyújtott be az NVB-hez a Délmagyarország napilap 2018. április. 7-i
lapszámában megjelent "Kormány információ" miatt. Kifogásában előadta, hogy a Ve. 141. §a alapján kampányidőszakban minden olyan tevékenység, amely alkalmas a választói akarat
befolyásolására, vagy ezt megkísérli, kampánytevékenységnek minősül.
Az NVB megállapította, hogy a L. Zrt. megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt,
esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között választási alapelvet azzal, hogy a Kúria
2018. április 6-án meghozott Kvk.III.37.421/2018/8. számú döntését követően, a
Délmagyarország – szegedi kiadás – nyomtatott sajtótermék 2018. április 7-i számában a
Kormány kifogásban megjelölt hirdetését közzétette.
A Kúriának a tényállás mellett abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az NVB a
mérlegelése körébe vont tények alapján okszerűen jutott-e arra a következtetésre, hogy a
jogkövető magatartás tanúsítása érdekében a kérelmezőtől objektíve elvárható volt a
megjelentetés leállítása.
Az elvárhatóság mércéjeként jelenik meg a határozatban az „ésszerű keretek között való
végrehajthatóság”. A kérelmező helyesen hivatkozott arra, hogy ezen zsinórmérték részletes
kibontása a határozatban elmaradt, e tekintetben a választási szerv nem tett teljeskörűen
eleget a Ve. 46. § d) pontja szerinti indokolási kötelezettségének. Azáltal azonban, hogy a
határozat tartalmazza a mérlegelés körébe vont tényeket, körülményeket, az indokolás oly
mértékben nem hiányos, hogy a döntés érdemi felülvizsgálatra ne lenne alkalmas.
A Kúria joggyakorlatában önmagában a Ve. 46. § d) pontjának megsértése a Ve. jelenlegi
szabályai mellett az ügy érdemi elbírálására kihatással nem lehet. A Kúriának a Ve. 231. § (5)
bekezdése által megszabott keretek között nincs jogi lehetősége a választási szerv
határozatának hatályon kívül helyezésére. [Kvk.IV. 37.263/2014/2., Kvk.I. 37.251./2014/3.,
Kvk.III.37.356/2018/2]
A Kúria érdemben vizsgálta azt a kérdést, hogy – az adott körülmények között – mennyiben
volt elvárható a kérelmezőtől a Kúria határozatának a másnapi lapszámban való megfelelése
érdekében a hirdetés megjelentetésének leállítása.
A kérelmező szerint a megrendelésekkel kapcsolatos ügymenet mellett a hirdetések
elfogadására nyitva álló rövid határidő alatt objektíve nem volt lehetősége a megrendelés
törlésére. Az elvárhatóság előtárása körében azonban saját előadását a felülvizsgálati
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kérelemben értékelhető formában nem vezette le és azt a felhozott tények igazolására
alkalmas bizonyítékokkal nem támasztotta alá. A bizonyítékai benyújtásának hiányában nem
volt a megjelölt alapelvi rendelkezés mivel összevethető, így a megjelölt jogsértés érdemi
értékelését a Kúria nem végezhette el. Ennek kapcsán utal a Kúria a Kfv. IV. 37.316/2014.
számú határozatában foglaltakra: a választási eljárás sommás jellege, a rövid ügyintézési
határidő csak szűk körben teszi lehetővé bizonyítás felvételét. A Kúria eljárásában azon
bizonyítékokat mérlegeli, amelyeket a kérelmező elé tár és e mérlegelés alapján kialakult
meggyőződése, valamint a vonatkozó jogszabályok értelmezése alapján hozza meg döntését.
Jelen eljárásban a hiányzó bizonyítékok benyújtására hiánypótlás keretében nincs jogszerű
lehetőség.
A fentiek alapján a Kúria megállapította, hogy a kérelmező okszerűtlen mérlegelésre hivatkozó
eljárási kifogásának nincsen ténybeli alapja, erre tekintettel kérelme bizonyítatlansága miatt
nem alapos.
 Bírság kiszabása
Kvk.VI.37.468/2018/2.
74. A média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat
Ve. 151. § * (1) A médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban
való részvételével - az e törvény rendelkezéseinek megsértésével - kapcsolatos kifogást a
Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. Körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgáltatással
vagy nem országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást az országgyűlési
képviselők választásán a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, az Európai Parlament tagjainak
választásán, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a médiatartalom-szolgáltató székhelye
vagy lakóhelye szerint illetékes területi választási bizottság bírálja el.
(2) A nyomtatott sajtótermék oldalhű elektronikus változatában elkövetett jogsértés esetén a
kifogás benyújtására nyitva álló határidő a nyomtatott sajtótermék megjelenésének
időpontját követő harmadik nap.
(3) * A kifogásban a kérelmező megjelöli, vagy lehetőség szerint csatolja a törvénysértés
bizonyítékául szolgáló műsorszámot. A megjelölt műsorszámot az (1) bekezdés szerint
illetékes választási bizottság - ha szükséges és a kérelmező nem csatolta - hivatalból szerzi be.
(4) A jogsértő internetes médiatartalom miatti kifogást a médiatartalom közzétételétől
számított három napon belül kell benyújtani. Nem utasítható el elkésettség miatt a kifogás, ha
a kifogást a jogsértés észlelésétől számított három napon belül nyújtották be, és a választási
bizottság felhívására a tartalomszolgáltató a médiatartalom közzétételének időpontját nem
tudja hitelt érdemlően bizonyítani.
(5) * Nem vizsgálható érdemben a kifogás, ha az abban megjelölt internetes médiatartalom
valamely más médiatartalom változatlan utánközlése, és a kifogást az eredeti médiatartalom
közzétételétől számított három napon túl nyújtották be.
152. § * (1) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, a 218. § (2) bekezdése a)-c) pontjában
foglalt jogkövetkezmények alkalmazásán túl kötelezi a médiatartalom-szolgáltatót, hogy határozata
rendelkező részét

a) napilap és internetes sajtótermék, valamint lekérhető médiaszolgáltatás esetében a
határozat közlésétől számított három napon belül, a jogsértő közléshez hasonló módon,
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b) más időszaki lap esetében a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon,
c) lineáris médiaszolgáltatás esetében a határozat közlésétől számított három napon belül, a
jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon
tegye közzé.
(2) A választási bizottság az (1) bekezdésben foglaltak mellett bírságot is kiszabhat. Annak
eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének
megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintett
médiaszolgáltató fajtáját, vételkörzetét, a jogsértéssel érintett sajtótermék jellemzőit, a
jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének
megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
(3) A bírság legmagasabb összege a kötelező legkisebb munkabér havi összegének
ötvenszerese.
(4) A 2. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése időszaki kiadvány esetén akkor állapítható
meg, ha az legalább két egymást követő lapszám együttes vizsgálata alapján fennállt a
megjelölt bizonyítékok alapján.
A média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslatra irányadó szabályokat a Ve.
151-152. §-a tartalmazzák. A 152. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság az (1)
bekezdésben foglaltak mellett bírságot is kiszabhat. Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a
bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit
– így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató fajtáját, vételkörzetét, a
jogsértéssel érintett sajtótermék jellemzőit, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő
jellegét – veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor tekintettel kell lenni arra is,
ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A 152. § (2) bekezdése alapján a bírság
legmagasabb összege a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötvenszerese.
A jogalkotó a Ve. 152. § (2) bekezdésében mérlegelési lehetőséget biztosít a jogalkalmazó
számára a bírság kiszabása és annak mértéke megállapítása körében, nyitott felsorolásban
meghatározva a figyelembe veendő lényeges körülményeket.
A Kúria hangsúlyozza, hogy a bírság kiszabása és összegszerűsége vonatkozásában mérlegelési
és indokolási kötelezettségének az NVB csak részben tett eleget. Rögzítette, hogy a kérelmező
a választókerületben jelentős eléréssel rendelkezik, ezért a jogsértés széles körben
érvényesült. Az esélyegyenlőség elvének megsértését az NVB szándékosnak minősítette, mely
a választási kampány egésze során fennállt. Súlyosító körülményként értékelte, hogy a
kérelmező önkormányzati médiumként a közhatalom megjelenítője, amelynek ismernie kell
a vonatkozó kúriai joggyakorlatot.
A felülvizsgálati bíróságnak nincs lehetősége arra, hogy az NVB-t új eljárásra kötelezze, ezért
a bírság kiszabása és annak összegszerűsége tekintetében jelen végzésében érdemben
kellett döntenie.
A Kúria rögzíti, hogy a kérelmező – többek között – helyi televíziót működtet Baja és környéke
vételkörzettel. Az elkövetett jogsértés nem csekély, de nem is kiemelten nagy súlyú, viszont a
választási kampányban öt héten keresztül folyamatosan ismétlődött. A kérelmezőnek, mint
önkormányzati médiaszolgáltatónak jogszabályi kötelezettsége a kiegyensúlyozott
tájékoztatás, alappal nem védekezhet azzal, hogy nem tudta, hogy sérti az esélyegyenlőség
elvét az egyik jelölt aránytalanul magas számú szerepeltetésével. Az ügy szempontjából
jelentős valamennyi tény mérlegelése alapján a Kúria a maximum összeg 1/3-ában látta
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megállapíthatónak a bírság összegét. Ez az az összeg, mely szükséges és egyben elégséges
ahhoz, hogy a kérelmező a továbbiakban tartózkodjon a jogsértésektől. A más ügyben
kiszabott bírság összege jelen nemperes eljárásban nem releváns.
 Kötelező ügyvédi képviselet (jogi szakvizsgával rendelkezés) a felülvizsgálati eljárásban
Kvk.VI.37.271/2018/2., KvK.I.37330/2018/2., Kvk.III.37.284/2018/2., Kvk.III.37.530/2018/2.,
Kvk.IV.37.516/2018/2., Kvk.I.37.526/2018/3., Kvk.IV.37.520/2018/2., Kvk.IV.37.532/2018/2.,
Kvk.II.37.514/2019/2.
A Kúria megállapította, hogy a kérelem nem felel meg a felhívott törvényi előírásoknak. A Ve.
224. § (3) bekezdésben foglalt több adat hiányzik (lakcím, személyi azonosító), valamint a
kérelmező nem csatolta a Ve. 224. § (5) bekezdésben foglalt ügyvédi meghatalmazást. A Kúria
rögzíti, hogy az ügyvédi meghatalmazás hiánya önmagában a kérelem érdemi vizsgálat
nélküli elutasítását eredményezi. A kötelező ügyvédi képviselet alól a jogalkotó csak a
természetes személyek esetében enged kivételt azzal, hogy a jogi szakvizsgával rendelkező
személy – szakvizsga bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi
képviselet nélkül is eljárhat.
Ve. 224. § (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.
(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.
 Jogtanácsosi nyilvántartásba vételi dokumentációt a felülvizsgálati kérelemhez csatolni
kell
Kvk.II.37.296/2018/2., Kvk.II.37.528/2018/2.
Ve. 224. § (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 Kúria megállapította, hogy a kérelmező a felülvizsgálati kérelmét jogtanácsosi képviselettel
nyújtotta be, nem csatolta a jogtanácsos kamarai jogtanácsoskénti nyilvántartásba vételére
vonatkozó dokumentumot, pusztán a jogtanácsosi igazolvány másolatát nyújtotta be. A Kúriai
a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
A Kúria továbbá arra is rámutatott, hogy a Ve. 224. § (5) bekezdésének második fordulatában
foglalt jogi szakvizsgával rendelkező személy csak a saját ügyében járhat el jogi képviselő
nélkül, más ügyében nem láthat el a fenti rendelkezés értelmében kötelező jogi képviselet
esetében jogi képviseletet.
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 Választási informatikai rendszeradatok megtekinthetősége
Kvk.IV.37.484/2018/3.
2. A választási eljárás alapelvei
Ve. 2. § (2) A választási szervek rendelkezésére álló adatok - törvényben megállapított
kivétellel - nyilvánosak.
A kérelmezőnek azt a hivatkozását, ami a választási informatikai rendszer külső ellenőrzéséhez
szükséges feltételek biztosítását illeti, a Kúria alaposnak találta. A jelölőszervezetek számára
biztosítani kell nemcsak a tájékozódás és konzultáció lehetőségét, hanem az
adatállományok kezelésének általuk való kontrollálhatóságát. Az NVB határozata részletezi
a védelmi rendszert, de az még nem jelenti a jelölőszervezetek konkrét helyzethez kapcsolódó
ellenőrzési jogai biztosítása kötelezettségének maradéktalan teljesítését.
Mindez következik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választás tisztaságának
megóvása és f) pontja szerinti a választás nyilvánossága alapelvéből. Jelen esetben e
követelmények sérülése megállapítható azáltal, hogy az NVI részéről sem vitatott választási
incidensek okai és kezelése kapcsán, az érdemi kontroll feltételeit biztosítani szükséges. Ennek
hiányában sérül a választási irodák tevékenységét illetően a Ve. 75. § (1) bekezdés h) pontja,
továbbá az NVI tekintetében a 76. § (1) bekezdés f)–h) pontja.
A Kúria megállapította, hogy a kérelmező az általa becsatolt bizonyítékok alapján nem volt
abban a helyzetben, hogy az NVB által megjelölt határidőben az érintett állományokat
megismerje, így ennek pótlása szükséges a Ve. előzőekben hivatkozott alapelvei
érvényesüléséhez.
A Kúria a jogsértés megállapítása mellett – a további jogsértéstől eltiltás keretében –
kötelezi az NVI elnökét a kért adatok megtekintésének lehetővé tételére.
 Szavazatok újraszámlálása
Kvk.I.37.551/2018/9., Kvk.I.37.552/2018/9.
Ve. 241. § (1) A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen
csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel
együtt van helye.
(2) A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő
voltára, vagy
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására
vonatkozó szabályok megsértésére
hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja alapján benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok
újraszámlálása útján lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági
felülvizsgálati kérelmet elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok
újraszámlálása esetén a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására
rendelkezésre álló határidő hat napra nő, és a választási bizottság vagy a bíróság a választási
irodák tagjainak közreműködését igénybe veheti.
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(4) Azt követően, hogy a szavazatszámláló bizottság megállapította a szavazóköri eredményt,
a szavazatok újraszámlálására csak a (3) bekezdés alapján van lehetőség.

A Kúriának a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme kapcsán azt kell vizsgálnia, hogy a
választás eredményére gyakorolt érdemi hatás hogyan értelmezhető az egyes szavazókörök
szintjén elkövetett jogsértésekkel és ezzel összefüggésben a listás szavazatszámokkal
kapcsolatban. A kialakult bírói gyakorlat alapján a választás eredményének
megsemmisítésére és a szavazás megismételtetésére csak abban az esetben kerülhet sor,
ha a jogsértés érdemi kihatással lehet a választás eredményére. A választási eredmény elleni
jogorvoslat ennyiben speciális az egyéb választási jogorvoslathoz képest, hiszen a
törvénysértés pontos megjelölése mellett szükséges bizonyítani, vagy legalább a
valószínűsítés szintjén alátámasztani az eredmény megállapítása során bekövetkezett
jogsértéseket is [Kvk.II.37.500/2014/6.szám]. A választás eredménye az egyéni
választókerületek eredményei és az országos lista eredményei alapján megállapított
mandátumok felosztása a jelöltek és a jelölőszervezetek között. Ebből következően a választás
eredményére csak olyan jogsértés lehet befolyással, amely a mandátumok elosztására
kihatással bír. A kérelmező által állított szavazóköri választási jogsértések a fentiekből
adódóan akkor lehetnek kihatással a listás választás eredményére, ha a töredékszavazatok
számítása és listás szavazatok elvesztése révén befolyásolják az országos listáról
megszerezhető mandátumok elosztását. Ennek számítását is azonban a kérelmező
érintettségére figyelemmel kell elvégezni, vagyis azt kell vizsgálni, hogy a helyes számítás
eredményeképpen az országos listán megszerezhető mandátumainak számát ez miként
befolyásolja.
 Országgyűlési képviselő mentelmi jogára nem a Ve., hanem az Ogytv. szabályai az
irányadóak
Kvk.IV.37.251/2018/3., Kvk.V.37.542/2018/2.
Az Ogytv. e szabálya a mentelmi jog kérdésében való döntést az NVB-hez telepíti a jelöltként
igazolt személy esetén, az NVB e személyi kör esetén az Országgyűlés „helyébe lép”. A 79. §
(2) bekezdés szerint a jelöltként igazolt személy mentelmi joga „azonos” az Országgyűlési
képviselő mentelmi jogával. Az országgyűlési képviselő mentelmi jogát felfüggesztő döntés
ellen nincs jogorvoslat. Az NVB mentelmi jogot felfüggesztő hatásköre az Ogytv.-n és nem a
Ve. szabályain alapul.
A Ve. VII. fejezete foglalkozik a jelöltállítással, a Ve.-ben a választáson induló személy mentelmi
jogával, annak felfüggesztésével kapcsolatban nem szerepel rendelkezés, a jogalkotó a
jelöltként igazolt személy mentelmi jogát nem a Ve. rendszerében helyezte el.
Az Alkotmánybíróság gyakorlatában úgy foglalt állást, hogy a mentelmi jog intézménye nem
alapjogi kategória (723/B/2006. AB határozat), a képviselőt nem állampolgári minőségében
illeti meg [34/2004. (IX. 28.) AB határozat], hanem közhivatali jogálláshoz tapadó funkcionális
jogvédelmi eszköz (339/B/2003. AB határozat). Következetes bírói gyakorlat szerint az ilyen
típusú döntések ellen nincs jogorvoslat [Lásd pl. a Legfelsőbb Bíróság Kvk.IV.37.393/2010/2.
számú végzését].
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