A Zala Megyei Területi Választási Bizottság
36/2010. (IX.27.) TVB számú határozata
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság V. A. által a Keszthelyi Helyi Választási
Bizottság 93/2010. (IX.24.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta
a következő
határozatot:
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a Keszthelyi Helyi Választási Bizottság
93/2010.(IX.24.) HVB számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Zala Megyei Bírósághoz címzett
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani a Zala Megyei Területi Választási
Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet
úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 29. 16.00 óráig megérkezzen.
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját –
jogszabálysértésre hivatkozás, választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata; a
kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét; illetve a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával
rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. Az ügyvédi
meghatalmazást, illetve a jogi szakvizsga letételét igazoló iratot csatolni kell a kérelemhez. A
bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott
beadványon az illeték nem róható le.
Indokolás
I.
V. A. 2010. szeptember 25-én kelt, és 2010. szeptember 26-án az első fokon eljárt választási
bizottságnál benyújtott fellebbezéssel élt a Keszthelyi Helyi Választási Bizottság
93/2010.(IX.24.) számú határozata ellen. Az első fokon eljárt választási bizottság sérelmezett
határozatában P. S., a Keszthely-Kertvárosért Egyesület elnöke által benyújtott kifogás
alapján megállapította, hogy V. A. a Keszthely Városért Egyesület jelöltjének a Helikon
Rádióban közreadott hirdetéséből az tűnik ki, hogy a Keszthely-Kertvárosért Egyesület
jelöltje és ez a hirdetés sérti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban:
Ve.) 3.§-ában rögzített alapelveket, alkalmas a választás tisztasága, az esélyegyenlőség,
valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveinek megsértésére,
jogkövetkezményként a jogsértőt eltiltotta a jogszabálysértéstől és kötelezte a
műsorszolgáltatót a határozat 3 napon belül történő közzétételére a jogsértő közléssel azonos
napszakban és azonos számú alkalommal.
V. A. fellebbezésében jogszabálysértésre hivatkozással kérte a határozat megváltoztatását,
melynek alapjául a Ve. 77.§ (1) és (5) bekezdését jelölte meg, hivatkozva arra, hogy 2010.
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szeptember 24-én egy olyan rádióreklám ellen irányult a kifogás, mely 2010. szeptember 15-e
óta került sugárzásra azóta is változatlan tartalommal.
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezés a
megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál került előterjesztésre határidőben,
megfelel a Ve. 80.§ (4) bekezdésében foglaltaknak, ezért azt a Területi Választási Bizottság
érdemben vizsgálta.
A Ve. 81.§ (4) bekezdése alapján a fellebbezési eljárásban a megtámadott határozatot
helybenhagyja, vagy megváltoztatja a másodfokon eljáró választási bizottság. Határozatának
meghozatalakor az első fokú eljárást, illetve annak eredményeként hozott döntést vizsgálja a
fellebbezésben megjelölt jogalap alapján. A fellebbező által megjelölt jogalap a kifogás
benyújtásának elkésettsége, melyre vonatkozóan a Helyi Választási Bizottság bizonyítási
eljárást nem folytatott le. A fellebbezés elbírálásakor rendelkezésre állt a reklámszerződés,
mely szerint 2010. október 2-ig sugározza a rádió a kifogásolt hirdetést, vagyis fennáll a
jogsértő magatartás mind a mai napig. Erre utal a fellebbező is, amikor indokolásában utal
arra, hogy 2010. szeptember 15. óta változatlan tartalommal sugározza a hirdetést a rádió. A
jogszabálysértő tevékenység folyamatos, mellyel összefüggésben az Országos Választási
Bizottság 8/2006. (III. 28.) számú állásfoglalásában megállapította, a folyamatos
tevékenységek esetében a jogorvoslat benyújtására a jogszabálysértőnek vélelmezett
tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt, valamint ezen folyamatosan tartó
tevékenység megszűntét - azaz a sérelmezett tevékenység befejezését - követő 2 napos
határidő alatt van lehetőség.
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás nem elkésett,
ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
II.
A határozat a Ve. 105/A.§ (3) bekezdés f./ pontján és 29/B.§-on, a jogorvoslatról való
tájékoztatás a Ve. 82., 83 és 84.§-ain alapul.
Zalaegerszeg, 2010. szeptember 27.
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