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26/2014. (IX.29.) számú határozata
A Komárom- Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság (2800 Tatabánya, Fő tér 4.)
Szobi Tiborné (lakcím: 2500 Esztergom, Várfok u. 2.), magánszemély (a továbbiakban:
Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Komárom- Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság a Beadványozó által
benyújtott kifogásnak helyt ad, és
-

megállapítja, hogy a „Szerda Magazin” c. esztergomi ingyenes közéleti lap
(továbbiakban: kiadvány) megsértette az esélyegyenlőség alapelvét;
a kiadványt eltiltja a további jogsértéstől; továbbá
kötelezi a kiadványt az esélyegyenlőség megteremtése érdekében arra, hogy a
soron következő, vagy annak rendkívüli kiadásában – de legkésőbb a határozat
jogerőre emelkedést követő 3 napon belül - tegye közzé valamennyi esztergomi
polgármesterjelölt nevét, és adjon lehetőséget a jelölteknek – amennyiben azt
kívánják -, hogy lakossági fórumaik, választási rendezvényeik időpontját és
helyszínét a kiadványban közzétehessék.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A határozat ellen a
meghozatalától számított 3 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni, jogszabálysértésre
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, a kérelem benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a
kérelem 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 a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezést a Nemzeti Választási Bizottsághoz kell címezni, de a Területi Választási
Bizottsághoz kell benyújtani (2800 Tatabánya Fő tér 4.; e-mail: kemtvi2014@gmail.com). A
fellebbezés iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 02-án 16.00
óráig beérkezzen a Területi Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezés illetékmentes.
Indokolás
Szobi Tiborné magánszemély 2014. szeptember 25-én kelt kifogásában sérelmezte, hogy az
esztergomi ingyenes közéleti lapként terjesztett „Szerda Magazin” 2014. szeptember 24-i
számának nyomtatott és elektronikus formában (facebook) is lehetőséget biztosított a jelenlegi
polgármesternek, hogy fórumait hirdesse, valamint a fórumokon készült képeket, beszédeket
közzétegye. A többi polgármesterjelölt nem kapott lehetőséget az újságban saját választási
rendezvényeinek megjelenítésére, ezzel a kiadvány megsértette a jelöltek közötti
esélyegyenlőség elvét.
A kifogás mind jogi, mind ténybeli szempontból megalapozott.
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A beadványozó kifogásához csatolta az általa sérelmezett „Szerda Magazin” c. esztergomi
ingyenes közéleti lapnak a másolatát – mellyel eleget tett a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 151.§ (2) bekezdésének -, amely egyértelműen
bizonyítja a Beadványozó ténybeli állítását.
A kifogásolt hirdetések a Ve. 140. §-a szerint kampányeszköznek minősülnek. A Ve. 141. §
értelmében kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő
felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat
befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
A választási bizottság megállapítja, hogy az említett kiadvány megsértette a Ve. 2.§ (1)
bekezdés c) pontja szerinti esélyegyenlőségi elvet. Fentiek alapján a Területi Választási
Bizottság – a Ve. 152. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben
foglaltaknak megfelelően határozott.
A választási bizottság határozata a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) pontján, a Ve. 140-141. §-án, a Ve.
152.§ (1) bekezdés b) pontján, hatásköre 151.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való
tájékoztatás a Ve. 221.§-án, valamint a 223-227.§-on alapul.

Tatabánya, 2014. szeptember 29.

Dr. Solymos András sk.
a választási bizottság elnöke
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