A Zala Megyei Területi Választási Bizottság
60/2019. (X.8.) TVB számú határozata
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság GJ (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 a Nemzeti Választási Bizottsághoz
címzett fellebbezést lehet benyújtani 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.
A központi névjegyzékben szereplő GJ 2019. október 7-én 02:30 órakor a nn e-mail címről
médiakampánnyal kapcsolatos kifogást nyújtott be a Nagykanizsai Helyi Választási
Bizottsághoz. Beadványához csatolta a Kanizsai Lokálpatrióta Hetilap 2019. október 4-én
megjelent lapszáma címlapját, valamint hét oldalát. A Nagykanizsai Helyi Választási
Bizottság elnöke 2019. október 7-én a Ve. 151.§ (1) bekezdése alapján a kifogás elbírálását
áttette a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz, miután a kifogásolt hetilapot kiadó
médiatartalom szolgáltató Kanizsai Médiaház Nonprofit Kft. székhelye: 8800 Nagykanizsa,
Sugár út 8.
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a kifogás elbírálására a Ve. 151.§ (1) bekezdése
alapján állapította meg hatáskörét.
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 a Kanizsai Lokálpatrióta Hetilap 2019. október 4-én megjelent
lapszámának címlapján, valamint 3., 5., 7., 10., 12-13. és 15 oldalán található írásokat és
képeket, melyek több szempontból is sértik jogait. Véleménye szerint objektív tájékoztatás
továbbra sem történik meg a helyi lapban, hiszen az érintett írások – több helyen, az
ellenzéket érintő negatív felhanggal – csupán a FIDESZ-KDNP jelöltjeinek esélyeit hivatottak
növelni.
Észrevételeit öt pontban foglalta össze: a hetilap közpénzen fenntartott sajtóorgánum, mely
folytathat-e politikai tevékenységet? A hetilap folytonosan követ el jogsértést. Negatív
felhanggal különbséget tesz a jelöltek között. Kizárják az ötpárti és civil együttműködés
jelöltjeit a lapból. A megjelent írások sértik a Ve. 2.§ (1) bekezdés a), c) és e) pontjait.
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Kérte a soron következő lapszámban helyreigazítás és bocsánatkérés megjelentetését,
valamint keményebb szankció kiszabását.
A jogszabálysértés alátámasztásaként megjelölte továbbá a Ve. 43.§-t, 141.§-t, 147.§ (1)-(3)
bekezdést, 151.§ (1) bekezdést.
II.
A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések sérelme vonatkozásában a kifogás elbírálása
során a tényállás megállapítására vonatkozó 43.§-ban foglaltak, a kampánytevékenység
fogalmát tartalmazó 141.§-ban foglaltak, a politikai reklámra vonatkozó 147.§-ban foglaltak,
valamint a médiakampánnyal kapcsolatos 151.§-ban foglaltak nem értelmezhetők. A tényállás
megállapítása a választási bizottság működésére vonatkozó szabályokat tartalmazza, a
jogszabálysértés vizsgálata a kifogás kapcsán nem folytatható le. A 141.§ a
kampánytevékenység fogalmát határozza meg, de a beadványozó nem jelölte meg ezen
jogszabályi rendelkezés konkrét sérelmét. Mivel nem politikai reklám jelent meg a kifogásolt
hetilapban, így a 147.§ sérelme sem vizsgálható. A 151.§ pedig hatáskört telepítő jogszabályi
rendelkezés, ennek megfelelően járt el a Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság, vagyis a
jogszabálysértés ezen szakasz esetében sem vizsgálható.
A fennmaradó jogszabályi hivatkozás, illetve annak sérelme a választási eljárási alapelvek
közül a választás tisztaságának megóvását, az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő
szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét érinti.
Ezen alapelvek vonatkozásában általános jelleggel állapította meg beadványozó, hogy a
hetilap megjelölt oldalain megjelent írások sértik azokat.
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 megjelölt alapelvek között szerepelt a választás tisztaságának megóvása, a jóhiszemű és
rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének 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 politikai ellenfeleik választási esélyeit csökkenteni.
A kifogásban nem került olyan tartalom megjelölésre, mely arra utalna, hogy az érintett
cikkekben foglaltak valótlan tényeket tartalmaznának. Márpedig a választás tisztaságának
megóvása, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelme elsődlegesen
ezen esetben állapítható meg.
A 3., 7., 10., 12-13 oldalakon hivatalban lévő önkormányzati tisztségviselők, államtitkár,
intézményvezető, vállalkozó látható, egyetlen személy sem került úgy megjelölésre, mint
valamely jelölő szervezet jelöltje. A Zala Megyei Területi Választási Bizottság
46/2019.(IX.16.) TVB számú határozatában általános jelleggel megállapította, hogy
önmagában az a tény, hogy valamely hivatalban lévő önkormányzati tisztségviselő a helyi
lakosság, illetve a sajtó érdeklődésére számot tartó tevékenységet végez, nem ütközik
egyetlen választási eljárási alapelvbe sem. A választás napját megelőzően 50 napban határozta
meg a jogalkotó a választási kampányidőszak időtartamát, ezen időszak alatt is folyamatosan
ellátják feladataikat a megválasztott önkormányzati tisztségviselők, ennek sajtóban történő
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megjelenése önmagában nem jogszabálysértő, különösen akkor nem, amennyiben nem mint
jelölt, hanem mint hivatalban lévő tisztségviselőként jelennek meg a média tudósításaiban.
A címlap vonatkozásában kifogásolt negatív üzenet kapcsán megállapítható, hogy az
egyértelmű célzás és sejtetés jogintézménye nem ismert a Ve.-ben, a kifogás benyújtója nem
jelölte meg pontosan, hogy melyik választási alapelv és miért sérült a címlap tartalmával
összefüggésben. Szintén általános jellegű az észrevétel az 5. oldalon olvasható tartalommal
kapcsolatban.
A választási bizottság végül a 15. oldalon foglaltakat is vizsgálta, a hetilap abban az esetben
sérthette volna meg a hivatkozott választási alapelveket, amennyiben a beadványozó csatolt
volna olyan bizonyítékot kifogásához, melyben kérte volna bemutatkozásuk megjelenését,
erre azonban nem került sor. A választási bizottság bizonyítási eljárást nem folytat le, a
rendelkezésre álló bizonyítékok alapján hozza meg döntését.
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a megjelölt három
választási alapelv sérelme nem állapítható meg.
A kifogás benyújtója kérte helyreigazítás és bocsánatkérés közzétételét, valamint komolyabb
szankció kiszabását. Ilyen jogintézmények azonban nem szerepelnek a Ve.-ben, így esetleges
jogszabálysértés megállapítása esetén sem lennének alkalmazhatók.
III.
A határozat a Ve 151.§-án, a 220.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. §, 223224. §-ain alapul.
Zalaegerszeg, 2019. október 8.

Dr. Tuboly János
Zala Megyei Területi Választási Bizottság
elnöke

