
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 
54/2010. (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 Hirdetı Kft 
(2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4) képviseletében eljáró A. T. 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 esztergomi televíziót (ETV) és a Hídlap honlapját érintette. A 
kifogásban mindkét esetben a FIDESZ helyi szervezet elnökének, S. B. a nyilatkozatait 
sérelmezték 1-1 mondat erejéig. Az Esztergomi Hírdetı Kft. a HVB határozatnak kizárólag a 
Hídlapot érintı részét fellebbezte meg, ezért a TVB a kifogásnak és a HVB határozatnak 
kizárólag ezt a részét vizsgálta felül jelen határozathozatala során. 
 
A Hídlap internetes oldalán megjelent „Választási csalás Esztergomban” címő cikk, melyben 
megemlítik a JOBBIKOT. A cikknek az alábbi egy mondatát kifogásolták meg.  
„A FIDESZ helyi elnöke, S. B. úgy véli, az ellenzéki pártok – az MSZP, a Jobbik, az LMP és 
„egy kétes hírő helyi csoportosulás” – trójai falóként felhasználják T.  É. személyét, aki 
mögül elıbújva szeretnék majd magukhoz ragadni a hatalmat.”  
A kifogást benyújtó szerint az itt elhangzottak lejáratóak és sértıek („kétes hírő”) egy 
szabályosan bejegyzett demokratikus párttal szemben.  
Kifogásolták, hogy a Hídlap nem adott lehetıséget a viszont válaszra. 
Nem csatolt be azonban bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a Hídlapot megkereste viszont 
válaszának közlése céljából.  
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A HVB meghallgatta ülésén Z. P. Zs-t. A Hídlapot is meghívta az ülésére, hogy lehetıségük 
legyen álláspontjuk kifejtésére, mellyel nem éltek.   
A HVB a kifogásnak helyt adott.  
- Megállapította, hogy a szerkesztıség megsértette a választás tisztaságának megóvása, az 
esélyegyenlıség a jelöltek és jelölı szervezetek között, valamint a jóhiszemő és 
rendeltetésszerő joggyakorlás választási alapelveket.  
- Eltiltotta a két szerkesztıségét a további jogszabálysértéstıl. 
- Javasolta a két szerkesztıségnek, hogy a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
Esztergomi Alapszervezete számára biztosítsa a viszontválasz lehetıségét - a Fidelitas 
„sajtótájékoztatójáról” megjelent híranyaggal összefüggésben. 
HVB indoklása: 
A Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a FIDESZ esztergomi szervezetének 
elnöke, mint politikus a véleményének hangot adhat, viszont a nyilatkozatát megjelentetı 
újság kiadónak – 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 Esztergomi Hirdetı Kft. által kiadott Hídlapban megjelent cikk 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 cikk alkalmas arra, hogy a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
jelölı szervezetet, valamint más jelölı szervezeteket is negatív színben tüntessen fel.  
A Bizottság megállapította, hogy a szerkesztıségek három választási alapelvet sértett, amikor 
az újságcikkben 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 sértette meg, a 
szerkesztıség, hogy a jelölı szervezetek részére nem adtak lehetıséget a viszontválaszra. 
 
A fellebbezésben kifejtett álláspont, hogy a szerkesztıség nem követett el jogszabálysértést. 
İket nem kereste meg a JOBBIK, nem kért válaszadásra lehetıséget tılük. A Hídlapban 
megjelent cikkben nem történik utalás a „barikad.hu” honlapra. A megkifogásolt mondatban 
pedig a „kétes hírő” jelzı nem a JOBBIK- ra vonatkozott, ugyanis a többi ellenzéki párt 
mellett nevesítve szerepel a helyi csoport jelzıjeként. 
 
A TVB a HVB - kifogást helybenhagyó - határozatát megváltoztatja és a JOBBIK 
kifogását elutasítja. 
A TVB megállapítja a rendelkezésére álló dokumentumokból, hogy a HVB meghallgatta a 
kifogást benyújtót az ülésén és lehetısséget adott a Hídlapnak is az álláspontjának kifejtésére. 
Nem élt a lehetıséggel a Hídlap.  
A TVB megtekintette a Hídlap 2010. szeptember 25-ei számában megjelent „Választási csalás 
Esztergomban?” címő cikket és az abban megkifogásolt mondatot. Megállapítja, hogy a 
cikkben nincs utalás a barikad.hu honlapra és a kétes hírő jelzıt nem a JOBBIK pártra  
használják a cikkben. A helyi pártszerv elnöke véleményét tartalmazza a mondat, és mint 
ilyen nem lehet alkalmas a választási eljárás alapelveinek megsértésére. Erre mutatott rá a 
Legfelsıbb Bíróság (BH 2006. 230) döntése is, miszerint a véleménynyilvánítás nem jelent 
tényállítást, a vélemény nem alapozhatja meg a választási törvény alapelveinek megsértését 
(1997. évi C. tv. 3. §). 
Egyéb megkifogásolt körülmény hiányában a TVB megállapítja, hogy a választási alapelvek 
nem sérültek, a kifogásolt mondat az alapelveket nem sérti. 
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A kifogást benyújtó bizonyítékot nem csatolt be arra vonatkozóan, hogy megkereste a 
Hídlapot viszont közlemény céljából. Az esélyegyenlıség elvének megsérülése 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 


