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25/2022. (III. 18.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Kassai Dániel 1182 Budapest, Bója utca 21. szám alatti lakos által benyújtott kifogás 
tárgyában meghozta a következő határozatot: 
 
Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Kassai Dániel 1182 Budapest, Bója utca 21. szám alatti lakos 2022. március 15-én 14:25 
órakor érkezett kifogásának részben helyt ad, és a választási eljár ásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 218. § (2) bek ezdésének a) pontja alapján 
megállapítja, hogy Szabó Zsolt a Ve. 2. § (1) bekez désének a) pontjában foglalt, a 
választás tisztaságának megóvása, a Ve. 2. § (1) be kezdésének c) pontjában foglalt, az 
esélyegyenl őség a jelöltek és a jelöl ő szervezetek között és a Ve. 2. § (1) 
bekezdésének e) pontjában foglalt jóhiszem ű és rendeltetésszer ű joggyakorlás 
alapelveket megsértette, a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján Szabó Zsoltot 
eltiltja a további jogszabálysértést ől, egyebekben a kifogást elutasítja. 
 
A határozat ellen a Nemzeti Választási Bizottságnak (1054 Budapest, Alkotmány utca 3.) 
címzett, Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottságához (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., e-mail: valasztasiiroda@hatvan.hu; a 
továbbiakban: OEVB) előterjesztett illetékmentes fellebbezést lehet benyújtani. A 
fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 21-én 16.00 óráig 
megérkezzen az OEVB-hez. 
 
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő. 
 
Fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben lehet 
benyújtani. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésben új tények 
és bizonyítékok is felhozhatók. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét 
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, továbbá 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. 
 
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 
 
 
 
 



Indokolás 
 

I. 

Kassai Dániel 1182 Budapest, Bója utca 21. szám alatti lakos 2022. március 15. napján 
elektronikus levélben kifogást nyújtott be az OEVB-hez. A kifogásban előadta, hogy Szabó 
Zsolt a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselője, az országgyűlési képviselők 2022. évi 
általános választásán jelöltje 2022. március 12-én 15 óra 05 perckor az alábbi leírással tett 
közzé facebook közösségi oldalán egy posztot (https://www.facebook.com/watch/?v= 
1081098002456711): 
 
„LŐRINCI 
Az elmúlt időszakban megújult az óvoda épülete valamint a város főtere is. Ezek mellett 
sorra újultak meg a településen az utak is. A következő időszakban terveink között szerepel 
a selypi valamint a lőrinci iskola felújítása. 
Kérem támogasson Ön is szavazatával április 3-án, hogy közösen folytatni tudjuk a 
következő időszakban is közös munkát. 
Nincs megállás! 
#lőrinci #szabo zsolt63 ” 
 
A poszthoz tartozó videó feliratozása az alábbi: 
„Itt vagyunk Lőrinci városának nagyon szép főterén, ez a főtér ez nem régen újult meg 
piaccal, közösségi térrel, presszóval, gyönyörű játszótérrel, játékparkkal, szabadtéri 
színpaddal, így együtt a könyvtárral egy nagyon szép egységet alkot és mögöttem látszik, 
hogy a templom és a polgármesteri hivatalnak az épület tömbje, az a tér, ami mellett 
kialakult, rengeteget változott Lőrinci. Hogy miért szép ez a város, talán azért, mert itt van az 
Erőműi-tó és itt van Selypen a művelődési ház, az úgynevezett Rubi, ami szintén egy 
nagyon szép terület. A főutak megújultak, mellékutak megújultak, most a két iskola újul meg 
a Selypi és Lőrinci. Az óvoda felújításra került teljes egészében. Erőműnél most éppen egy 
kondipark lett átadva. Ipari üzemek jöttek ide, munkahelyek teremtődtek. Van még előttünk 
feladat és ezeken a következő időszakban is erőteljesen és nagy mértékben fogunk dolgozni 
együtt polgármester úrral, képviselő testülettel, együtt a Lőrinciekkel. Ez is a cél, építsük 
Lőrincit, menjünk április 3-án X Szabó Zsolt Fidesz- 
KDNP Heves megye 3. számú vk. FIDESZ KDNP (logo).” 
 
A kifogást tevő kifogásában megjelölte az eseményről hírt adó online hírforrás linkjét, 
továbbá Szabó Zsolt facebook oldalán az eseménnyel kapcsolatos bejegyzésre mutató 
linket. 
 
A kifogást tevő álláspontja szerint Szabó Zsolt által közzétett poszthoz tartozó leírás 
alkalmas arra, hogy a választópolgárokat megtévessze, azt közvetíti a választópolgárok felé, 
hogy Heves megye 03. számú választókerületébe érkező támogatásokhoz Szabó Zsoltnak 
és a FIDESZ-KDNP pártnak hivatalosan köze volt, ami a kifogást tevő szerint nem fedi a 
valóságot és ezért alkalmas a választópolgárok megtévesztésére. 
 
A kifogást tevő hivatkozik arra, hogy a Szabó Zsolt által közzétett poszt leírásában és a 
videóban említett Lőrinci „Napsugár” Óvoda és Bölcsőde, valamint Lőrinci város főtere 
felújításához Szabó Zsolt neve semmilyen módon nem kapcsolódhat, mert azok Lőrinci 
Város Önkormányzata sikeres pályázata következtében a Széchenyi 2020 program 
keretében kormányzati és európai uniós támogatási forrásból valósultak meg. 
 
A kifogást tevő kifogásában kiemelte, hogy a posztban többes szám első személyben az áll, 
hogy „Kérem támogasson Ön is szavazatával április 3-án, hogy közösen folytatni tudjuk a 
következő időszakban is közös munkát. ” illetve a poszthoz tartozó videóban az, hogy 
„építsük Lőrincit, menjünk április 3-án X Szabó Zsolt Fidesz-KDNP Heves megye 3. számú 
vk. FIDESZ KDNP”. A kifogást tevő szerint nincsen utalás arra, hogy a projektek Lőrinci 
Város Önkormányzata sikeres pályázata következtében valósultak meg. 



 
A kifogást tevő szerint az, hogy a kormányzati és európai uniós fejlesztésekre hivatkozás, 
valamint az, hogy Szabó Zsolt neve és a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek logója egyszerre 
jelenik meg a videóban alkalmas arra, hogy a választókat megtévessze és Szabó Zsoltot, 
mint Heves megye 03. számú választókerületben induló országgyűlési képviselőjelöltet és 
jelölő szervezeteit népszerűsítse. 
 
A kifogást tevő kifogásában előadta, hogy álláspontja szerint a videó alkalmas arra, hogy 
megbontsa a választási esélyegyenlőséget azzal, hogy kampányidőszakban, észszerű indok 
nélkül privilegizálja a kormánypárti képviselőjelöltet úgy, hogy a videóban a rajta szereplő 
feliratok által a kormányzati és Európai Uniós támogatásokkal összefüggésbe hozzák az 
országgyűlési képviselőjelöltet, Szabó Zsoltot. 
 
A kifogást tevő szerint az állami semlegesség alkotmányos alapelve tükrében Szabó Zsolt 
nem tüntetheti fel mások munkájának eredményét a sajátjaként, mivel ezzel sérül a Ve. 2. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség. A 
kifogást tevő szerint Szabó Zsolt a fent említett facebook posztjával tudatosan vonta be a 
kormányzati és uniós támogatásokat saját kampányába, ami a több mint 15 ezer követővel 
rendelkező facebook oldalán közzétételre került, így bármelyik választópolgár  által 
megismerhetővé vált és választási kampány időszakában alapvetően pozitív színben 
jelenítették meg az azon szereplő jelöltet, mely a kifogást tevő véleménye szerint alkalmas a 
választópolgári akarat befolyásolására, versenyelőnyt eredményez, amely a többi jelölő 
szervezet számára behozhatatlan és sérti a jelöltek közötti esélyegyenlőséget. 
 
Mindezek alapján a kifogást tevő álláspontja szerint Szabó Zsolt megsértette a Ve. 2. § (1) 
bekezdésnek a) pontja szerinti a választás tisztaságának megóvása, a Ve. 2. § (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség, 
valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű 
joggyakorlás alapelvét is. 
 
A kifogást tevő bizonyítékként csatolta a videofelvételt, a Lőrinci Napsugár Óvoda és 
Bölcsőde Rákóczi utcai óvodai telephelyének infrastrukturális fejlesztése című projekt, 
valamint a „Zöldellő városunk 2. ütem” című pályázattal kapcsolatos dokumentumokat. 
 
A leírtak alapján a kifogást tevő kérte az OEVB-től a jogszabálysértés tényének 
megállapítását, a jogsértő eltiltását a további jogszabálysértéstől, a jogsértő kötelezését az 
érintett tartalmak eltávolítására, továbbá bírság kiszabását. A kifogást tevő kérte továbbá a 
FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek marasztalását. 
 

II. 
 

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a kifogás a Ve. 209. § (1) bekezdésében 
foglalt határidőn belül érkezett be, a kifogást a Ve. 208. § szerinti jogosult nyújtotta be, az 
tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, ezért a kifogást az OEVB érdemben 
bírálta el. A Ve. 218. § (1) bekezdése alapján az OEVB a kifogásról a rendelkezésre álló 
adatok alapján döntött, a Ve. 43. § (1) bekezdése szerint a rendelkezésére álló bizonyítékok 
alapján tisztázta a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. Az OEVB a bizonyítékokat 
egyenként és összességükben értékelte, és az ezen alapuló meggyőződése szerint 
állapította meg a tényállást. 
 
A kifogás elbírálása során szükséges eldönteni, hogy a hivatkozott tevékenység a Ve. 141. 
§-a szerinti kampánytevékenységnek minősül-e, amennyiben igen, úgy szükséges vizsgálni, 
hogy a kampánytevékenység megfeleltek-e a Ve. 2. § (1) bekezdésnek a), c) és e) pontjában 
foglalt alapelveknek. 
 
 
 



Tekintettel arra, hogy a kifogás Szabó Zsolt országgy űlési képvisel ő, a FIDESZ-KDNP 
országgy űlési képvisel őjelöltjével szemben jogellenes kampánytevékenység 
folytatása kapcsán került előterjesztésre, szükséges az egymással konkuráló jogviszonyok 
vizsgálata, azaz az, hogy hogyan járhat el a tevékenysége során az az országgyűlési 
képviselő, aki a választási eljárásban egyben jelöltként is indul. 
 
Jelen ügyben irányadó az Alkotmánybíróság 3257/2019. (X.30.) AB határozatában és a 
3154/2018. (V.11.) AB határozatban foglaltak, valamint a Kúria „A választási és 
népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat tárgyában létrejött joggyakorlat elemző 
csoport összefoglaló véleményében” írtak.  
 
A 3154/2018. (V.11.) AB határozat szerint: 
„Egy polgármester vagy más önkormányzati képviselő kampányidőszakban is gyakorolhatja 
fennálló megbízatásából fakadó jogait, illetve teljesítheti kötelezettségeit. Pusztán arra 
tekintettel, hogy újabb választáson meg kívánja mérettetni magát, vagyis jelöltként részt vesz 
a kampányban, közhivatal viseléséhez való jogának gyakorlása és véleménynyilvánítási 
szabadsága általában nem korlátozható. Egy érintett polgármesternek vagy önkormányzati 
képviselőnek lehetősége van a törvényi keretek között, tisztségével összefüggésben 
tevékenységeket folytatni, akár megjelenni egy átadó ünnepségen vagy felújításról szóló 
beszámolón, nincs ugyanis olyan jogszabály, amely tételesen tiltja létesítmények, 
intézmények átadásán vagy felújításról szóló beszámolón a jelöltek jelenlétét. Éppen 
ellenkezőleg. A jogalkotó a Ve. 142. § kivételszabályának beiktatásával lehetőséget biztosít 
arra is, hogy a hivatalban lévő polgármesterek munkájukat bemutathassák, akár 
kampányidőszakban is. A Ve. 142. §-a szerint 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. 
 
A kampányidőszakban ugyanakkor a Ve. alapelveinek is érvényesülniük kell. A hivatalban 
lévő érintett személynek, ha egyben jelöltként is indul a választásokon, számolnia kell azzal, 
hogy a választópolgárok szemében a hivatalos minőségben történő megjelenés és a jelölti 
minőség nem minden esetben választható el egymástól, az szükségképpen 
összekapcsolódhat. Így amikor az érintett személy kampányidőszakban látja el – 
nyilvánosság előtt – hivatali tevékenységét, és azáltal adott esetben a választási kampány 
részévé teszi azt a jelen lévőkön kívüli nyilvánosság felé közvetítéssel, közösségi oldalon, 
vagyis a nyilvánosság megtöbbszörözésével, be kell tartania a Ve. alapelveit is, mivel azok 
esetleges megsértése esetén számolnia kell annak jogkövetkezményeivel. 
 
A határvonalat a Ve. 141. § szerinti „kampányidőszakban folytatott tevékenység” és a Ve. 
142. §-a szerinti, jogszabályban meghatározott feladat során végzett tevékenység között 
esetenként, az adott cselekmény összeskörülményeinek figyelembe vételével lehet 
meghúzni.” 
 
Az OEVB megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, így a facebook oldalon közzétett 
videót és megállapítja, hogy az Szabó Zsolt politikus, közszereplő facebook oldalán lett 
közzétéve, melyben beszámol a Lőrinci városában történt fejlesztésekről, felújításokról. A 
facebook posztban és a facebook videóban a beszámolót követően utalás történik arra, hogy 
a jelenleg folyó választási eljárásban jelöltként is induló Szabó Zsoltot, mint a FIDESZ-KDNP 
jelöltjét támogassák, illetve a 2022. április 3-i országgyűlési képviselők választásán 
szavazzanak rá a választópolgárok. 
 
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 kifogásban belinkelt 
facebook bejegyzés szerint  Szabó Zsolt számba veszi Lőrinci város eddigi eredményeit, 
mely a már hivatkozott AB határozat szerint önmagában nem minősülne 



kampánytevékenységnek, tekintettel arra, hogy jelenleg országgyűlési képviselő, azonban a 
facebook poszttal és a videó végén felvillanó Szabó Zsolt nevét és a jelölő szervezetek 
logóit, valamint a jelölt melletti körben elhelyezett X-szel egységet alkotva az OEVB 
álláspontja szerint kampánytevékenységnek minősül, mely alkalmas a választói akarat 
befolyásolására. 
 
Tekintettel arra, hogy a folyó választási eljárásban Szabó Zsolt jogerősen nyilvántartásba 
vett jelöltént is részt vesz, kampánytevékenység végzésére a Ve. kereti között jogosult. 
 
A 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. 
 
Fenti alapelveknek a választási eljárás során, így a kampánytevékenység esetén is 
érvényesülniük kell. 
 
Az OEVB álláspontja szerint a posztot és a videót együttesen, egységében szükséges 
vizsgálni. 
 
Az OEVB álláspontja szerint Szabó Zsolt a videó végén és a posztban többes szám első 
személyben fogalmaz, ezzel azt a látszatot keltve, hogy a megvalósult fejlesztések, az ő, 
mint országgyűlési képviselő eredményei is lennének. Szabó Zsolt a videóban kifejezésre 
juttatja azon szándékát, mely szerint a jövőben is együtt kíván dolgozni Lőrinci Város 
Polgármesterével, Lőrinci Város Képviselő-testületével, valamint a lőrinci lakosokkal. 
 
Az OEVB szerint a videóban, illetve a posztban foglaltak megtévesztőek, a város 
eredményeit Szabó Zsolt úgy tünteti fel, mintha azok a közös munka eredményeiként a 
sajátjai is lennének, ezzel szemben a videóban említett és a kifogásban szereplő óvoda 
felújítás, illetve a város főterének megújulása Lőrinci Város Önkormányzatának 
beruházásaként a Széchenyi 2020 program keretében kormányzati és Európai Uniós 
támogatási forrásból valósultak meg. Szabó Zsolt különösen a videó végén megjelenő 
feliratok alapján, ezeket a kormányzati és Európai Uniós támogatásokat saját magával, mint 
képviselőjelölttel hozza összefüggésbe.  
 
Az Alkotmánybíróság a 3/1991. (II.7.) AB határozatában leszögezte, hogy az 
esélyegyenlőség a választójogi törvény szempontjából azt jelenti, hogy az állam azonos 
feltételeket köteles biztosítani azoknak, akik el kívánnak indulni a választásokon. 
 
Az OEVB megállapítja, hogy Szabó Zsolt, mint országgyűlési képviselői és mint képviselő-
jelölti minősége a videóban a közvélemény számára nem válik el élesen, valamint ezen 
beruházásokra, mint a közös munka eredményére történő utalás, együttesen alkalmas arra, 
hogy jelöltet előnyhöz juttassa, azáltal, hogy mások munkájának az eredményét sajátjaként 
tünteti fel, így sérül az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti alapelv. 
 
A választópolgárok megtévesztése továbbá alkalmas arra, hogy ezáltal sérüljön a jóhiszemű 
és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve. 
 
Tekintettel arra, hogy az OEVB álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdésének c) és e) 
pontja szerinti alapelvek sérültek, így a választás tisztaságának megóvása alapelv is sérült. 
 
 



Az OEVB megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazott bizonyítékot arra vonatkozóan, 
hogy a Szabó Zsolt facebook profiljának, illetve a közösségi oldal működtetéséhez a 
FIDESZ-KDNP jelölő szervezeteknek jogosultsága lenne, valamint megállapította, hogy a 
saját maga nevében nyilatkozik a videóban, nem a jelölő szervezetek képviseletében, ezért 
nem látta megállapíthatónak a jogszabálysértést és jogkövetkezmény megállapítását a jelölő 
szervezetekkel szemben. 

Az OEVB az eset összes körülményeit mérlegelve, figyelembe véve a jogsértés súlyát nem 
tartotta indokoltnak bírság kiszabását.  

Fenti indokok miatt az OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésén, 43. § (2) bekezdésén, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-
án, 48. §-án, 140-142. §-ain, 208.-209 §- ain, 212. §-án, 214. §-án, 218. §-án, 220. §-án, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-225. §-ain, valamint 297. § (3) 
bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékeiéről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § 
(1) bekezdésén alapul. 
 
Hatvan, 2022. március 18. 
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