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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság WJTN (na) által benyújtott kifogás tárgyában
meghozta a következő
határozatot:
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett
fellebbezést nyújthat be a Zala Megyei Területi Választási Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 10.; valasztas@zalamegye.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az
legkésőbb 2019. október 11. 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 223.§ (3) bekezdés szerinti alapját – jogszabálysértésre hivatkozás,
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata; a fellebbezés benyújtójának
nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét;
illetve 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.
WJTN 2019. október 5-én 22:50 órakor kifogást nyújtott be a Zala Megyei Területi Választási
Bizottsághoz, kérve annak pártatlan elbírálását. A kifogás tárgya a média kampányban való
részvételével kapcsolatos jogorvoslat, ezért annak elbírálására a Ve. 151.§ (1) bekezdés
alapján a Zala Megyei Területi Választási Bizottság jogosult. Beadványozó a kifogáshoz
bizonyítékként csatolta a Keszthelyi Televízió 2019. október 3-án közzétett „Rendőrt kellett
hívnia a Keszthelyi TV-nek” tudósítását. A jogszabálysértés alapjául a Ve. 2.§ (1) bekezdés c)
és e) pontjait jelölte meg.
A kifogás tartalmazta a Ve. 212.§ (2) bekezdésében foglaltakat, továbbá a Ve. 209.§ alapján
határidőben került benyújtásra, így a jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálatra alkalmas.
A beadványozó kifogásolta, hogy 2019. október 3-án a Keszthelyi Televízió ügyfél fogadó
helyiségében a Keszthelyi Televízió engedély nélkül titokban felvételt készített róla, holott
felhívta a főszerkesztő figyelmét, hogy nem járul hozzá a felvétel készítéséhez. A Polgári
Törvénykönyv 2:48.§ (1) és (2) bekezdése alapján a képfelvétel elkészítéséhez és
felhasználásához a hozzájárulására lett volna szükség.
Az elkészített felvétel továbbá egyoldalúan tudósított az eseményről, nem adott lehetőséget
reflektálni az elhangzottakra, negatív színben tüntette fel. Ez a fajta vizuális megjelenítés sérti
a Ve. hivatkozott alapelvi rendelkezéseit. A televízió vételi körzetében széles térben eljut a
választókhoz, a benne szereplő tudósítás önmagában elegendő a választói akarat
befolyásolására.
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Kérte a választási bizottságtól, hogy állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, tiltsa el Sámel
József főszerkesztőt a további jogszabálysértéstől, valamint szabjon ki pénzbírságot a
tudatosan elkövetett jogsértő cselekményre tekintettel.
II.
A kifogás elbírálása során a Zala Megyei Területi Választás Bizottság kiemeli, hogy a
választási eljárási alapelvek iránymutató és hézagpótló jellegűek, pontos törvényi
meghatározásukat a jogalkotó nem adta meg, így tartalmukat a választási bizottsági és
bírósági joggyakorlat alakítja.
A Polgári Törvénykönyv hivatkozott szakaszainak sérelmét a választási bizottság érdemben
nem bírálhatta el, mivel bizonyíték nem került csatolásra arra vonatkozóan, hogy a
beadványozó nem járult hozzá a felvétel készítéséhez. A Ve. 43.§ (1) bekezdése alapján a
választási bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz
szükséges tényállást.
A megjelölt alapelvek között szerepelt a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás
követelménye, melynek sérelme elsődlegesen akkor állapítható meg, ha a választásban érintett
résztvevők a választással kapcsolatos jogaikat oly módon gyakorolják, hogy valótlan tények
állításával, egyes tények elhallgatásával vagy elferdítésével megkísérlik a választókat
megtéveszteni, és ezáltal ellenfeleik választási esélyeit csökkenteni. Az esélyegyenlőség elve
a 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.
A kifogás benyújtója a tudósításban megjelent események kapcsán azok megtörténtét nem
cáfolta meg, a híradás következményei kapcsán emelte ki, hogy személyét negatív színben
tünteti fel a tudósítás. A Keszthelyi Televízió valótlan tényeket nem közölt híradásában, ezzel
ellentétes bizonyíték nem került a választási bizottság részére benyújtásra, vagyis a jóhiszemű
és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelme nem állapítható meg. A Keszthelyi
Televízió fogadó helyiségében történtek választási kampány fogalmi körébe tartozó
kampánytevékenységnek nem minősíthetők, a választói akarat befolyásolására nem
alkalmasak, így az esélyegyenlőség alapelvének hivatkozott, a joggyakorlat által kialakított
fogalmi körébe nem illeszthetők be, hiszen nem választási üzenetek választópolgárok részére
történő eljuttatására irányultak.
A fentiekben foglaltak alapján a Zala Megyei Területi Választási Bizottság a kifogást a
rendelkező részben foglaltak alapján elutasította.
III.
A határozat a Ve 151.§-án, a 220.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. §, 223224. §-ain alapul.
Zalaegerszeg, 2019. október 8.
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