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Fejér Megyei Területi Választási Bizottság
2/2016.(IV.29.) számú határozata

A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 151. § (1) bekezdésében megállapított
hatáskörében eljárva a Demokratikus Koalíció képviselőjeként eljáró B. Zs. által
(továbbiakban: beadványozó) 2016. április 27-én benyújtott kifogása tárgyában
meghozta a következő
határozatot:
A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság a benyújtott kifogást érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja.
E határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést lehet
benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság
mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen. A fellebbezést személyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.
Nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
a) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
c) 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 fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.
A fellebbezést a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzetten, de a Fejér Megyei
Területi Választási Bizottságnál (postacím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
fax: 22/312-144, email: fejer@fejer.hu) kell benyújtani legkésőbb 2016. május 2-án
16.00 óráig.
A fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok
is felhozhatók.

Indokolás
Beadványozó 2016. április 26-án kifogást nyújtott be Dunaújváros Város Helyi
Választási Bizottságához (továbbiakban:HVB) a dunaújvárosi televízió (DS TV)
híradójában elsőként 2016. április 25-én leadott hírvideó tartalmával kapcsolatban a
Ve. 2. § (1) bek. a.), c.) és e.) pontjában foglalt választási alapelvek megsértésére
hivatkozva. Beadványozó kifogásában kifejtette, hogy az elhangzó szövegben
Lassingleitner Fruzsinát, a 2016. június 5-i időközi önkormányzati képviselő
választáson a Fidesz által indított önkormányzati képviselőjelöltjét, már úgy
konferálták fel, mint a körzet önkormányzati képviselőjét.
Kérte a TVB-től a jogszabálysértés tényének megállapítását, és a jogsértő eltiltását a
további jogszabálysértéstől, valamint a médiatartalom szolgáltató kötelezését a
jogsértés tényét megállapító döntés közzétételére.
Kifogásában megjelölte a hírvideó elérhetőségét biztosító internetes oldal vonatkozó
linkjét.
A kifogást a HVB elnöke hatáskör hiányára hivatkozva a Ve. 213. § (1) és (2)
bekezdésére tekintettel 2016. április 28-án áttette a TVB-hez.
A TVB döntése során az alábbiakat vette figyelembe:
Ve. 212. § (2) „A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
d) a kifogás 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”
Ve. 215. § „ A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,
b) elkésett,
c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy
d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.”
A TVB megvizsgálva a rendelkezésre álló dokumentumokat és a médiaszolgáltatóra
vonatkozó nyilvános információkat megállapította, hogy a médiaszolgáltató (DSTV
Média Kereskedelmi és Szolgáltató KFT) székhelye Dunaújváros Dózsa Gy. út 9. sz.
így a Ve. 151. §. (1) bekezdése szerint a kifogás elbírálása a TVB hatáskörébe
tartozik.
A TVB megállapította, hogy a beadványozó a Demokratikus Koalíció jelölőszervezet
nevében eljáró és a Nemzeti Választási Rendszerben is rögzített képviselője.

A beadvány szövegezésének, formai és tartalmi elemeinek vizsgálata során a TVB
megállapította, hogy a beadványozó a Demokratikus Koalíció jelölőszervezet
képviselőjeként, képviseletében nyújtotta be kifogását, azonban a beadvány nem
tartalmazza a jelölőszervezet Ve. 212. §. (2) bek. c.) pont szerinti székhelyét illetve a
Ve. 212. §. (2) bek. d.) pontja szerinti bírósági nyilvántartásba vételi számát, mely
hiányosságok a Ve. 215. §. c.) pontja szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli
elutasítását vonják maguk után.
Fentiek alapján a TVB a kifogás érdemi vizsgálat nélkül történő elutasításáról döntött.
A határozat jogalapja a Ve. 151. § (1) bek. 212. § (2) bek. c.)-d.) pontja, 215. § c.)
pontja. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 221. §, valamint 223 – 225. §-ain alapul.
Székesfehérvár, 2016. április 29.
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a Fejér Megyei
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