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45/2014. (X.03.) TVB számú határozata
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság S. Zs. által a Sz. és Tsa Bt-vel szemben
benyújtott kifogása tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság S. Zs. által a Sz. és Tsa Bt-vel szemben
Keszthely Város Helyi Választási Bizottságához 2014. szeptember 29-én a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 2. § (1) bekezdésének c) és
e) pontjában foglaltak megsértése miatt benyújtott – és Keszthely Város Helyi Választási
Bizottsága által határidőben, jogszabályszerűen áttett –kifogását 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.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb
2014. október 6. 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a 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 fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját,
illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és
számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében bírósági nyilvántartásba-vételi
számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.
Indokolás
I.
2014. szeptember 29. napján S. Zs. Keszthely Város Helyi Választási Bizottsága elnöke
részére kifogást nyújtott be a Sz. Tsa Bt-vel szemben a Ve. 2.§ (1) bekezdésének c) és e)
pontjában foglaltak megsértése miatt. Keszthely Város Helyi Választási Bizottsága a kifogást
határidőben és jogszabályszerűen tette át a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz.
A beadványozó kifogásában sérelmezte, hogy a kampányidőszak alatt a „M. magazin közéleti
lapban a Fidesz-KDNP, MSZP és Együtt – DK szervezeteknek nyújtottak lehetőséget a
bemutatkozásra. A JOBBIK Magyarországért Mozgalom a M. Magazin hasábjain az eltelt
időszakban meg sem jelenhetett és véleményét a lap olvasói felé nem kommentálhatta.
Különösen Keszthely város közlekedési rendjével kapcsolatos helyi népszavazási
kezdeményezés tárgyával kapcsolatosan megjelent írásokat tekintve nyújtott egyoldalú
tájékoztatást, amellyel jelentősen egyoldalúan állította be a problémát több alkalommal.” S.
Zs. kifogásához bizonyítékként csatolta a M. Magazin 2014. szeptember 24-én megjelent
számát, sérelmezve továbbá, hogy az augusztus óta megjelent „lapszámokban a JOBBIK
Magyarországért mozgalom 2014. évi választással kapcsolatos programjáról, képviselőjelöltjeiről illetve a beterjesztett népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontjáról
nem adtak hírt.” Kifogása szerint a „fentiek sértik az esélyegyenlőséget a jelöltek és a jelölő
szervezetek között, mely jogsértés a mai napig fenn áll.”
A Területi Választási Iroda (továbbiakban: TVI) 2014. október 1. napján írásban
megkereséssel élt Sz. G. főszerkesztő felé, kérve tájékoztatását a kifogásban foglaltakra
vonatkozóan, különösen arról, hogy miként biztosította a M. Magazin a jelöltek, jelölő
szervezetek megjelenését az újságban; volt-e a megjelenésre vonatkozóan előzetes felhívás,
mellyel valamennyi jelölt, jelölő szervezet részére biztosították volna az esélyegyenlőséget a
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megjelenés kapcsán; miként történt a kifogásban nevesített jelölő szervezetek
bemutatkozása a M. Magazinban (előzetes felhívás alapján, vagy a szerkesztőség közvetlen
megkeresése alapján); a Jobbik Keszthelyi Alapszervezete részéről történt-e megkeresés a
szerkesztőség irányába bemutatkozás biztosítása, vagy egyéb a választási kampánnyal
kapcsolatos tudósítás megjelentetése céljából; amennyiben volt ilyen megkeresés, annak
eredményeként jelent-e meg bemutatkozás, tudósítás a nyomtatott lapszámban; ha nem jelent
meg, mi volt ennek az indoka.
Sz. G. főszerkesztő a TVI megkeresésére írásban rögzítette, hogy bármelyik jelölt, jelölő
szervezet kereste meg őket sajtótájékoztatóval, fórummal, közleménnyel kapcsolatban,
igyekeztek azt megjelentetni az újságban. A megjelenésre vonatkozóan részükről előzetes
felhívás nem történt. A kifogásban nevesített jelölő szervezetekkel kapcsolatos írások a
következők voltak: Augusztus 27-ei szám: 5. oldal: sajtótájékoztató anyaga, nem fizetett
hirdetés; Szeptember 10-ei szám. 3.oldal: a szerkesztőség részére megküldött sajtóközleményt
adták közzé, nem fizetett hirdetés; 7. oldal: sajtótájékoztató anyaga, nem fizetett hirdetés. A
főszerkesztő nyilatkozott továbbá arról is, hogy a Jobbik Keszthelyi Alapszervezete
semmilyen formában nem kereste meg szerkesztőségüket, és megjegyezte, hogy több éve nem
is küldenek a M. Magazin számára meghívót rendezvényeikről, beleértve a sajtótájékoztatót
is.
A Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a benyújtott kifogás megfelel a Ve. 212.§
szerinti tartalmi követelményeknek, ezért érdemi vizsgálatra alkalmasnak találta.
A kifogásban sérelmezett választási alapelvek a következők voltak:
Ve. 2.§ (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a
következő alapelveket:
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között
e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás.
Fentiekben ismertetett előzményekre és a főszerkesztő által adott tájékoztatásra tekintettel,
továbbá figyelemmel arra, hogy a M. Magazinban az elmúlt időszakban más-más jelölő
szervezettel kapcsolatos sajtóközlemény, cikksorozat is megjelent, megállapítható, hogy a M.
Magazin megjelentetéséért felelős gazdasági társaság nem sértette meg a Ve. 2.§ (1) bekezdés
c) és e) pontjában foglalt rendelkezéseket, a magazin biztosította az esélyegyenlőséget a
szerkesztőséget megkereső jelöltek és jelölőszervezetek között. Ezzel ellentétes bizonyíték
nem került benyújtásra a kifogás benyújtója által, és arra vonatkozóan nem is tartalmaz a
jogorvoslati kérelem adatot, hogy mikor és milyen formában élt megkereséssel a jelölő
szervezet a sajtótermék irányába, illetve ennek következtében mégsem jelent meg tudósítás,
cikk, riport a jelölő szervezetről, illetve annak jelöltjeiről. Bizonyíték ugyan csatolásra került
a kifogáshoz, de az nem alkalmas ezen állítás igazolására, illetve ezzel kapcsolatban a
főszerkesztő egyértelmű választ adott a TVI megkeresésére.
A fentiek alapján a Területi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.
II.
A határozat a Ve. 151.§ (1) bekezdésén, 214-220. §-ain, a jogorvoslatról való tájékoztatás a
Ve. 221-224. §-ain alapul.
Zalaegerszeg, 2014. október 3.
Dr. Tóth László
Zala Megyei Területi Választási Bizottság
elnöke

