
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 
53/2010. (IX. 30.) számú határozata 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (3) 
bekezdésének f) pontjában megállapított hatáskörében eljárva az Esztergomi Városi Televízió 
(ETV) Nonprofit Kft (25000. Esztergom, Bajcsy Zs. u. 4.) képviseletében eljáró A. V. 
ügyvezetı által az esztergomi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 136/2010. 
(IX. 26.) számú határozata ellen benyújtott  
 

fellebbezésnek helyt ad. 
 
A TVB a HVB határozatát megváltoztatja, oly módon, hogy a JOBBIK Magyarországért 
Mozgalom esztergomi szervezetének elnöke által benyújtott kifogást elutasítja. 
 
E határozat ellen a Komárom – Esztergom Megyei Bírósághoz címzett felülvizsgálati 
kérelmet lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen úgy, hogy az a megtámadott határozat 
meghozatalától számított 2 napon belül, de legkésıbb 2010. október 2. 16. 00 óráig 
beérkezzen eredetben a TVB - hez (2800 Tatabánya, Fı tér 4.) A kérelemnek tartalmaznia 
kell a jogsértés jogszabályi megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 
(székhelyét) és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 
benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg 
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A bírósági 
felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezı. A bírósági felülvizsgálat iránti nem 
peres eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500,- Ft. A jogi szakvizsgával 
rendelkezı személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. 
 

I n d o k o l á s 
 
Z. P. Zs., a JOBBIK esztergomi helyi szervezete elnökeként eljárva kifogást nyújtott be az 
esztergomi HVB -hez 2010. 09. 24-én. Kifogásolta a Ve. 1.§ - nak, a 3. § a.) és d.) pontnak a 
megsértését. Hivatkozott a Ve. 44-§-ra, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. 
évi I. tv. 49.§ (1) –(2) bekezdésre.  
A kifogás két helyi médiát, az ETV-t és a Hídlap honlapját érintette. A kifogásban mindkét 
esetben a FIDESZ helyi szervezet elnökének, S. B. a nyilatkozatait sérelmezték 1-1 mondat 
erejéig. Az ETV Nonprofit Kft. a HVB határozatnak kizárólag az ETV - t érintı részét 
fellebbezte meg, ezért a TVB a kifogásnak és a HVB határozatnak kizárólag ezt a részét 
vizsgálta felül jelen határozathozatala során. 
 
Az ETV 2010. 09. 23-án a FIDESZ és a FIDELITÁSZ sajtótájékoztatóját 7 percben vetítette, 
melyet a JOBBIK tudósításnak és riportnak minısített a kifogásában. A JOBBIK konkrétan az 
- ETV honlapján is megjelent sajtótájékoztató - alábbi egyetlen mondatát kifogásolta meg. 
„Ez a fotó a barikad.hu-n jelent meg…” 
A JOBBIK állítása szerint az elhangzott mondat nem fedi a valóságot, mert a barikad.hu 
honlapon lévı cikkben csak hivatkozások voltak a fotót már korábban máshol leközlı 
oldalakra. Sérelmezték, hogy a mősorban konkrétan megemlítették a JOBBIKOT, azonban 
nem hangozhatott el a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM álláspontja. 
A kifogást benyújtó bizonyítékként megadta a sajtótájékoztató honlapon történı 
elérhetıségét. Nem csatolt be azonban bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az ETV - t 
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megkereste viszont válaszának közlése céljából. Nem adta meg továbbá a barikad.hu oldalon 
megjelent cikk elérhetıségét. 
 
A HVB meghallgatta ülésén Z. P. Zs-t. Az ETV –t pedig tájékoztatta, hogy lehetıségük van a 
HVB ülésen álláspontjuk kifejtésére, mellyel nem éltek.   
A HVB a kifogásnak helyt adott.  
- Megállapította, hogy az ETV szerkesztıség megsértette a választás tisztaságának megóvása, 
az esélyegyenlıség a jelöltek és jelölı szervezetek között, valamint a jóhiszemő és 
rendeltetésszerő joggyakorlás választási alapelveket.  
- Eltiltotta a szerkesztıséget a további jogszabálysértéstıl. 
- Javasolta a szerkesztıségnek, hogy a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
Esztergomi Alapszervezete számára biztosítsa a viszontválasz lehetıségét - a Fidelitas 
„sajtótájékoztatójáról” megjelent híranyaggal összefüggésben 
HVB indoklása: 
A FIDESZ helyi szervezete elnökének, - 2010. szeptember 23-án tartott sajtótájékoztatón 
elhangzott – a kifogásban szereplı nyilatkozatai alkalmasak arra, hogy a JOBBIK 
MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelölı szervezetet negatív színben tüntesse fel a 
választópolgárok elıtt. A Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy az elnök, mint 
politikus a véleményének hangot adhat, viszont a nyilatkozatát megjelentetı 
mősorszolgáltatónak – a választási alapelvek érvényre juttatása érdekében – a választási 
idıszakban biztosítani kell annak lehetıségét, hogy a másik fél is elmondhassa észrevételeit, 
és arról is tájékoztatást közöljenek. 
Az ETV híradása, valótlanul állítja, hogy a kifogásban említett fényképfelvételek a barikád.hu 
oldalon jelentek meg, hiszen az internetes oldalon csak hivatkozások voltak a 
fényképfelvételeket máshol leközlı internetes oldalakra. Továbbá a nyilatkozat alkalmas arra, 
hogy a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelölı szervezetet, valamint más 
jelölı szervezeteket is negatív színben tüntessen fel.  
A Bizottság megállapította, hogy a szerkesztıség három választási alapelvet sértettek, amikor 
a híradásában a jelölı szervezeteket negatív színben tüntette fel, valamint olyan nyilatkozatról 
tudósít (barikad.hu), mely bizonyíthatóan nem fedi a valóságot. A jelölı szervezetek közötti 
esélyegyenlıség biztosításának alapelvét azzal sértették meg, a szerkesztıség, hogy a jelölı 
szervezetek részére nem adott lehetıséget a viszontválaszra. 
 
Az ETV fellebbezésben kifejtett álláspontja: 
Nem lehet felelısségre vonni ıket azért, mert egy sajtótájékoztatóról tudósítanak, és híradást 
jelentetnek meg. Utalt arra, hogy a HVB a sajtótájékoztatót adó felelısségét nem állapította 
meg, mert a sajtótájékoztatón elhangzottakat véleménynek minısítette, de ık is csak a 
munkájukat végezték.  
A JOBBIK nem kereste meg ıket a viszontválasz kérésével. Közvetlenül a HVB- hez fordult. 
Végül kifejtette, hogy a levetített híradással kapcsolatos döntés nem tartozik a HVB 
hatáskörébe, melyrıl BH is született (2004. 434.) 
Bizonyítékként becsatolta a pártokat és képviselı jelölteket megkeresı e-mail-jeit, melyben 
lehetıséget adott az ETV - ben való szereplésükre. 
 
A TVB a HVB - kifogást helybenhagyó - határozatát megváltoztatja és a JOBBIK 
kifogását elutasítja. 
A TVB megállapítja a rendelkezésére álló dokumentumokból, hogy a kifogást benyújtót a 
HVB meghallgatta az ülésén és lehetısséget adott az ETV - nek is az álláspontja kifejtésére. 
Nem élt a lehetıséggel az ETV. A Helyi Választási Iroda tájékoztatást adott arról, hogy a 
HVB a sajtótájékoztatót politikai hirdetésnek tekintette a vitája során, azonban ez a 
megállapítása kimaradt a határozat indoklási részébıl. 
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A TVB megtekintette a sajtótájékoztatóról készült és a híradóban leadott, az ETV honlapján 
jelenleg is fent lévı több mint 7 perces tudósítást. A tudósítást tartalmi és formai szempontból 
sem tartja politikai hirdetésnek. A választási bizottságok hatásköre a Ve. rádió és televízió 
közvetítésrıl szóló 44. § (1) bekezdése alapján csak a politikai hirdetésekkel kapcsolatos 
kifogásokra terjed ki. A választási bizottságok azt vizsgálhatják, hogy a kampányidıszakban a 
mősorszolgáltatók a jelölı szervezetek, illetıleg a jelöltek számára azonos feltételekkel 
teszik-e közzé a politikai hirdetést, a politikai hirdetéshez véleményt, értékelı magyarázatot 
főznek-e. A kifogást nem ebben a körben nyújtották be. A mősorszolgáltatók választási 
kampányban való részvételére a politikai hirdetések kivételével a rádiózásról és 
televíziózásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Ve. 44. § (2) bekezdés alapján. 
A TVB érdemi vizsgálat nélkül, hatáskör hiányában utasította el a JOBBIK ETV- vel 
kapcsolatos kifogását. 
 
A kifogást benyújtó bizonyítékot nem csatolt be arra vonatkozóan, hogy megkereste az ETV –
t viszont közlemény céljából. Az ETV fellebbezéséhez mellékelte azokat az e-maileket, 
melyekben értesítette a jelölı pártokat és jelölteket, hogy egyformán 3 percet biztosít 
számukra a kampánybeszédük elmondására. 
Az esélyegyenlıség elvének megsértése a kifogást benyújtó részérıl bizonyítatlan maradt. 
 
A jogorvoslatra történı kioktatás a Ve. 4. § (3)-(4), 82. § (2), 83. § (1)-(2) és (4), valamint a 
84. § (1) bekezdéseken alapszik. 
 
Tatabánya, 2010. szeptember 30. 
 
 
          
        Dr. Monostori Imre s.k. 
                 TVB elnöke 


