
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 
55/2010. (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) 137/2010. (IX. 26.) számú határozata ellen 
benyújtott  
 

fellebbezésnek helyt ad. 
 
A HVB határozatát megváltoztatja, oly módon, hogy a JOBBIK Magyarországért Párt 
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. 26-án, melyet a szeptember 24-én benyújott kifogása 
kiegészítésének szánt.  
A kifogásban egyetlen új elem jelenik meg, melyrıl a HVB úgy döntött, hogy önálló 
kifogásként bírálja el. 
Az új körülmény: 
A Hídlap 2010. szeptember 25-ei számának 6. oldalán megjelent egy cikk „Két pogány közt” 
címmel, melyet K. J. P. írt. 
A kifogást benyújtó sérelmezi a cikkben a JOBBIKKAL és az esztergomi JOBBIK vezetéssel 
kapcsolatban írtakat. Álláspontja szerint megsérültek a választási eljárás alapelvei közül a 
választás tisztasága, a jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás, valamint az 
esélyegyenlıség elve. 
Bizonyítékként becsatolták a cikket és a JOBBIK szeretgom.hu honlapon megjelent 
közleményét, melynek címe „M. T. határolódjon el.”  
A kifogást benyújtó kérte, hogy a HVB 
- állapítsa meg a jogszabálysértést,  
- kérik, hogy nevesítse a jogszabálysértıt, a hídlapot (E-Hír Kft) aki nem adott lehetıséget a 
viszontválaszra,  
- kötelezzék a Hídlapot a Jobbik viszontválaszának leközlésére, ugyan akkora terjedelemben 
(mind az internetes mind pedig az írott termékben) a következı számukban.  
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2. A HVB a kifogásnak helyt adott a rendelkezésre álló bizonyítékok és Z. P. Zs. 
meghallgatása alapján. 
Megállapította, az Esztergomi Hirdetı Kft. Szerkesztısége által a Hídlapban megjelentetett a 
„Két pogány közt … „ címő cikk olyan állításokat tartalmaz, mellyel a JOBBIK 
MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelölı szervezetet, valamint annak helyi vezetıit 
negatív színben tünteti fel a választópolgárok elıtt.  
A szerkesztıség megsértette a választás tisztaságának megóvása, az esélyegyenlıség 
biztosítása, valamint a jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás választási alapelveket, 
amikor az említett cikkben a jelölı szervezetet negatív színben tünteti fel. A jelölı 
szervezetek közötti esélyegyenlıség biztosításának alapelvét azzal sértették meg, hogy a 
JOBBIK Esztergomi Alapszervezetének közleményét nem adták le, illetve az arra is reagáló 
„Két pogány közt …” címő cikk megírása és megjelentetése elıtt nem adtak lehetıséget a 
JOBBIK Esztergomi Alapszervezete véleményének megjelentetéséhez. 
Eltiltotta a szerkesztıséget a jogszabálysértéstıl. 
Javasolta a szerkesztıségnek, hogy a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
Esztergomi Alapszervezetének biztosítsák a viszontválasz lehetıségét a Hídlapban megjelent 
„Két pogány közt...” címő cikkel összefüggésben. 
A HVB határozatot a Hirdetı Kft. Ügyvezetıje megfellebbezte. 
Álláspontja szerint nem követtek el jogszabálysértést. A mai napig nem kereste meg ıket a 
JOBBIK, hogy elmondja észrevételeit, közleményt adjon ki. A szerkesztıségnek nem állt 
módjában a másik fél álláspontját közölni. Kérte, hogy a JOBBIK- ot a TVB kötelezze 
bizonyítékok becsatolására az esélyegyenlıség megsértése körében. A szerkesztıség a 
jövıben is biztosítani kívánja a jelölı szervezetek és a jelöltek számára a Hídlapban való 
megszólalás és viszontválasz lehetıségét. 
 
A TVB a HVB - kifogást helybenhagyó - határozatát megváltoztatja és a JOBBIK 
kifogását elutasítja. 

A TVB megvizsgálta a becsatolt bizonyítékokat, a cikket és a közleményt. Megállapította, 
hogy a cikk és a közlemény szoros tartalmi kapcsolatban vannak, azok egymásra is tekintettel 
készültek. Mind a két dokumentum a szerzı véleményét tartalmazza, és mint ilyen nem lehet 
alkalmas egyik sem 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. §). 

A kifogást benyújtó bizonyítékot nem csatolt be arra vonatkozóan, hogy megkereste a Hídlap 
szerkesztıségét. 

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 


