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lakos kifogásának  elbírálása

A 04-es számú Országgyűlési Egyéni  Választókerületi Választási Bizottság az 1997 . évi C. törvény (a
továbbiakban: Ve) 90/A. § (2) bekezdés c., pontjában megállapított hatáskörében eljárva     Dr. K. E.
komáromi lakos  kifogása tárgyában az alábbi

HATÁROZATOT

hozza:

A Választási Bizottság a kifogás 1. pontjában foglaltaknak  helyt ad  és az 1997. évi C. törvény 78. § (1)
bekezdés a, pontja alapján megállapítja a jogs értést. A Komáromi Városi Televíziót  az 1997. évi C. tv.
44/A. § (2) bekezdés c., pontja alapján a 04 -es számú OEVK Választási Bizottság közleményének
kommentár nélküli beolvasására kötelezi.

A Választási Bizottság a kifogás 2. pontjában foglaltakat elutasítja.

A határozat ellen a meghozataltól számított 3 napon belül a Komárom -Esztergom Megyei Területi
Választási Bizottsághoz címzett, de a Komárom -Esztergom Megyei 04. sz. OEVK Választási
Bizottságánál (2900 Komárom, Szabadság tér 1.) előterjesztett f ellebbezést lehet benyújtani oly módon ,
hogy az legkésőbb 2010. április 8-án 16 óráig megérkezzen. A fellebbezést jogszabálysértésre
hivatkozással, illetve a választási bi zottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet
benyújtani.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 79. §. (2) bekezdés
szerinti alapját, a fellebbezést benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefax számát vagy
elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus
levélcímét.

INDOKOLÁS

Dr. K. E. komáromi lakos törvényes határidőn belül kifogást nyújtott be a Választási Bizott sághoz, mert
2010. május 31-én a Komáromi Városi Televízió adásában a Rex Komáromi Állatvédők Egyesületének
2010.03.28-i rendezvénye – melyen dr. Völner Pál a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselő jelölt
100.000 forintot adományozott - az országgyűlési választásról szóló műsorblokkban szerepelt.
Megítélése szerint ez jogellenes és sérti a Ve. 3. §-ban foglalt választási eljárás alapelve it.
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A 04-es számú OEVK Választási Bizottsága a kifogás 1. pontjában foglaltaknak az alábbiak szerint ad
helyt.
1997. évi C. törvény 3. § c., pontjában foglalt alapelv tekintetében a jogszabálysértés megvalósult, az
esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között sérült, mivel  a Komáromi Városi Televízió
tájékoztatása a Rex Állatvédő Egyesület tevékenységéről tudósítva nem biztosította a választási
törvényben meghatározott esélyegyenlőséget a jelöltek és a jelölő szervezetek között, mert Dr. Völner
Pálon kívül a többi jelöltet,  ill. jelölő szervezetet nem tájékoztatta, hogy  a riport az előzetes műsortervtől
eltérően a televízió választási blokkjában fog szerepelni.
A Választási Bizottság szerint azonban az 1997. évi C. törvény 3. § d., pontjában f oglalt jóhiszemű és
rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve nem sérült meg, mivel a programeseményről készült
tájékoztatás nem sugallta azt, hogy az egyesület politikai tevékenységet végez, valamint a kifogás
benyújtója is úgy nyilatkozott, hogy a műsor ellenére továbbra is civil szervez etként tekint a Rex
Állatvédő Egyesületre.
A Választási Bizottság álláspontja szerint nem sérült meg a Komáromi Városi Televízió
műsorszerkesztési koncepciója 1.5 pontja sem, tekintettel arra a tényre, hogy a választási hírblokkban
szerepelt a tudósítás.
A Választási Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy az lett volna a helyes, ha a civil szervezet
rendezvényéről két tudósítás készült volna, s az egyik, az egyesület tevékenységéről szóló tudósítás a
megszokott helyen került volna adásba, míg egy rövidebb t ájékoztatás a jelölt adományozásáról a
választási hírblokkban került volna bemutatásra.
A kifogás 2. pontjával kapcsolatban azt állapította meg a Választási Bizottság, hogy az abban foglaltak
nem bizonyítottak, mert az 1997. évi C. törvény 77. § (2) bekezd ésének b., pontjában foglaltak ellenére
a jogszabálysértés bizonyítékait a kifogást tevő nem nyújtotta be. Az általa megjelölt - és a Választási
Bizottság által értesített - tanú előzetes ígérete ellenére nem jelent meg. A Választási Bizottság
bizonyítottság hiányában a 2. pontban foglaltakat elutasította, mivel a kérelmező feltételezése, állítása
önmagában bizonyítéknak nem fogadható el.

A Választási Bizottság a kifogás 2. pontjában foglaltakat  a Ve. 78. §. /3/ bekezdése alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint elutasította.

A Választási Bizottság a kifogás 1. pontja tekintetében  a Ve. 78. §. (1) bekezdésének a, és b, pontjában
foglaltak alapján megállapította a jogszabálysértés tényét és a jogsértőt közlemény beolvasására
kötelezi.

A Választási Bizottság határozatát a Ve. 29/B, 77. §. (1) és (5) bekezdése és a 78. §. (1) bekezdés a.,
és b., pontja, és a (3) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve. 79. §. (1) -(2) bekezdése,
valamint a 80. §. (1)-(2) és (4) bekezdése alapján hozta meg.

Komárom, 2010. április 5.

   Szabó Bálint
  a 04-es OEVK Választási Bizottsága Elnök e


