
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 
56/2010. (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) 138/2010. 
(IX. 26.) számú határozata ellen benyújtott  
 

fellebbezésnek részben helyt ad. 
Megállapítja, hogy a HVB - nek kifogás hiányában nem volt hatásköre a határozat 
meghozatalára, továbbá, hogy a TVB – nem jogosult a fellebbezı HVB határozat 
megsemmisítésére irányuló kérelmét teljesíteni.  
 
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 
 
Helyi Választási Bizottság az általa tárgyalt és elbírált kifogások kapcsán szerzett ismereteire 
hivatkozva - kifogás hiányában – hozott határozatot, melyben megkérte a kampányban 
résztvevıket, hogy megszólalásaikkal, közszerepléseikkel a programjaikat, és ne egyéb, akár 
a magánélet szféráit érintı kérdések tárgyalására helyezzék a hangsúlyt. 
A Helyi Választási Bizottság felhívta az Önkormányzat költségvetésébıl is mőködı, így 
közpénzbıl is finanszírozott Esztergomi Városi Televízió és a Hídlap felelıs munkatársait, 
hogy a jogszabályoknak megfelelıen, fokozottan biztosítsák a jelöltek megjelenését, az 
esélyegyenlıséget. 
A HVB a döntését a jelöltek és a jelölı szervezetek közti esélyegyenlıség alapelvének 
biztosítására hivatkozva hozta meg. 
A határozatot megfellebbezte az ETV. Álláspontjuk szerint a HVB – nek kifogás hiányában 
nem volt jogszabályi felhatalmazása a határozathozatalra. A határozat második, kifejezetten 
rájuk vonatkozó része sértı, mert azt sugallja, hogy az ETV nem biztosítja az 
esélyegyenlıséget. A HVB a határozathozatallal megsértette a jóhiszemő rendeltetésszerő 
joggyakorlás elvét, mert csak két szervet nevesít. A HVB határozat megsemmisítését kérik. 
Bizonyítékként becsatolta a pártokat és képviselı jelölteket megkeresı e-maileket, melyben 
lehetıséget adott az ETV – ben való szereplésre. 
 

A TVB megállapítja, hogy a HVB hatáskörét szabályozó Ve. 105. § (2) bekezdése nem ad 
lehetıséget - kifogás hiányában - határozathozatalra. A HVB hatáskörét túllépve hozta meg 
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határozatát. A TVB- nek a HVB határozatát hatályon kívül kellene helyeznie, azonban a Ve. 
81. § (4) bekezdése alapján csak jóváhagyhatja, vagy megváltoztathatja. A konkrét 
körülmények és jogi szabályozás alapján a TVB nem látott lehetıséget a fellebbezı - 
határozat megsemmisítésére irányuló kérésének - teljesítésére, ezért csak részben adott helyt a 
fellebbezésnek. 

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 


