FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest Városház u. 9-11.
Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855

A Fővárosi Választási Bizottság a
17/2017. (IV. 7.) FVB számú határozatával
a Magyar Munkáspárt által a Klubrádió ellen benyújtott kifogása tárgyában kettő igen
szavazattal a következő határozatot hozta.
A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett
fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 Budapest V. kerület,
Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2017.
április 10-én (hétfő) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai
értesítési címét, 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, valamint választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
A Magyar Munkáspárt (a továbbiakban: Kifogástevő), mint a 2017. április 23-án tartandó,
Budapest XIV. kerület 03. számú Egyéni Választó kerületben időközi helyi önkormányzati
választáson nyilvántartásba vett jelölőszervezet kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási
Bizottsághoz. Ebben előadta, hogy a Klubrádió — Budapesti hatáskörű média szolgáltató —
2017. április 4-én 06.00 órától közvetített „Reggeli gyors” műsorfolyamban „A reggeli
személy” műsorrészben a műsorvezető egy történésszel beszélgetett április 4-e kapcsán.
A beszélgetésben a műsorvezető elmondta, hogy a zuglói időközi választáson mely pártok és
párt szövetségek indulnak, mint jelölő szervezetek. A Klubrádió munkatársa – és ez már
valószínűsítheti a Klubrádió konzekvens szándékát — Munkáspártot ismételten a 15 bejelentett
jelölőszervezet felsorolásából kihagyta. Kifogástevő 09.50 óra körül a szerkesztőségnek írásba
jelezte — Klubrádió honlapján — az általa vélelmezett méltánytalanságot, melyet 09.59-kor a
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telefon ügyeletesnek szóban is megerősítettek. A jelzéseikre azonban a Klubrádió a kifogás
benyújtásáig nem reagált. Kifogástevő elismeri, hogy a Klubrádió műsoraiban az, egyéb
időközi választások alkalmával a teljes esélyegyenlőség érvényesült. Azonban azt vélelmezi,
hogy a Klubrádió kifejezetten a zuglói időközi választás kapcsán hozza hátrányos helyzetbe a
Magyar Munkáspártot, mint jelölő szervezetet, illetve jelöltjét. Kifogástevő megítélése szerint
a korábbi panasz — melyet a FVB elutasított és a Munkáspárt a határozatot elfogadva nem
fellebbezett —, egy sajátos hátrányos helyzetről szólt, illetve ilyenről szól a mostani beadvány
is. Mindezek alapján kérte a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy elsősorban marasztalja el a
Klubrádiót és tiltsa el a további jogszerűtlen gyakorlattól, továbbá kötelezze az esélyegyenlőség
helyreállítására. Másodsorban kötelezze, hogy a kampány teljes idejében azonos
műsorsávokban a Munkáspárt kapjon azonos megjelenési lehetőséget. Kifogástevő
beadványához csatolta a kifogásolt műsorszám elérhetőségét.
A kifogás nem alapos.
A Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint választási eljárás szabályainak alkalmazása során
érvényre kell juttatni az esélyegyenlőség alapelvét a jelöltek és jelölő szervezetek között.
A Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint választási eljárás szabályainak alkalmazása során
érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.
A Ve. 151. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak
választási kampányban való részvételével – az e törvény rendelkezéseinek megsértésével –
kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. Körzeti és helyi, illetve lekérhető
médiaszolgáltatással vagy nem országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást az
országgyűlési képviselők választásán és az Európai Parlament tagjainak választásán a
médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottság, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a médiatartalomszolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes területi választási bizottság bírálja el.
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a
továbbiakban: Smtv.) 13. §-a szerint a tájékoztatási tevékenységet végző lineáris
médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és
európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró
eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató
műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait a
törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményeinek
megfelelően állapítja meg.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Mttv.) 203. § 41. pontja szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának
meghatározása a médiaszolgáltató szabad döntésén alapul, a médiaszolgáltató az, aki
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szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és
meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és
összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti.
A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Klubrádió fővárosi székhelyű körzeti
műsorszolgáltató, így a kifogás elbírálása a Ve. 151. § (1) bekezdése alapján a hatáskörébe
tartozik. Továbbá megvizsgálta a kifogásban hivatkozott műsorszám zuglói időközi
választással foglalkozó részét.
A Klubrádió 2017. április 4-én reggel 06 órától délelőtt 10 óráig közvetítette a „Reggeli gyors”
című műsorfolyamát, amelynek „Reggeli személy” című rovatában — ahol a rádió
műsorvezetője és egy meghívott történész vendég beszélgetett egymással az 1945 április 4-i
„felszabadulás” kapcsán — 9 óra 25 perc 09 másodperctől hangzott el kifogással támadott
alábbi közlés a műsorvezető részéről:
„Én zuglói vagyok és az én választókerületemben lesz most egy ideiglenes, vagy hogy mondják
most, egy időközi választás. És ezen a választáson múlik, hogy kinek lesz többsége, mert
egyébként egálban vannak ott most az ellenzék és az ottani kormánypárt. És indul ellenzéki
oldalon az MSZP-DK együtt, az LMP külön, és ami a kedvencem, hogy az Együtt, együtt,
külön. Tehát legalább három – és akkor még a Kétfarkú Kutyapárt is indul, ja, bocsánat. Tehát
legalább négyen indulnak – és a Jobbik nem indul – a fideszes jelölttel szemben. Ha az
megnyeri, akkor az eddigi ellenzéknek megvan a többsége. Tehát tétje van kivételesen egy
önkormányzati választásnak. És négyig ők is tudnak mind számolni, tuti.”
Ezen közlésen túl a Budapest, XIV. kerületi helyi önkormányzati időközi választással a
„Reggeli személy” című, kifogásolt műsorban nem foglalkoznak.
A teljes műsorszám alapján a Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogásolt,
közel egy óra hosszúságú rovatba a műsorvezető egy történésszel folytatott, több alkalommal
hírekkel megszakított beszélgetése hallható. A beszélgetésben alig egy perc erejéig kerül elő a
Budapest, XIV. kerületi helyi önkormányzati időközi választás témája. Ennek során a
műsorvezető a baloldali ellenzék megosztottságát bemutatandó, igyekszik — a szöveg alapján
érezhetően emlékezetből és példálózva — felidézni a választáson jelöltet állító ellenzéki
pártokat. Egyértelműen megállapítható, hogy az időközi választás témájának említése nem
hírműsorban, hanem egy interjúban hangzott el.
A példálózó és nem teljes bemutatásra továbbá az is utal, hogy a műsorvezető a „Tehát legalább
három…”, valamint a „Tehát legalább négyen indulnak…” szófordulatokat használja, így nem
tud vagy nem kíván teljes listát közölni, mert a mondanivalójához — az ellenzék
megosztottságának bemutatásához — a már korábban felsoroltak is elégségesek. Nem állítja,
hogy minden induló pártot vagy induló jelöltet felsorolt és bemutatott. Megjegyzi a Fővárosi
Választási Bizottság, hogy a közös jelöltek jelölőszervezeteinek ismertetése egyébként tévesen
történt: egy-egy közös jelöltet ugyanis
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a Civil Zugló Egyesület, és az Együtt – a Korszakváltók Pártja (jelölt: Drevenka
Monika), valamint
a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt
és az Összefogás Zuglóért Egyesület (jelölt: Bitskey Bence)

állított.
A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a sérelmezett közlés egy vélemény,
tartalmában részben kommentáló és magyarázó, továbbá a közlés nem hírműsorban hangzott
el, és nem is tényszerű információnak szánták. A közlés maga sem állította, hogy az
elhangzottak pontosak vagy teljeskörűek lennének.
Az Smtv. a kiegyensúlyozottságot a tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokkal
szemben várja el. A sérelmezett „Reggeli személy” nem ilyen műsorszám, és abban
egyértelműen egy véleménynyilvánítás kapcsán hangzott el példálózó felsorolás.
Fővárosi Választási Bizottság álláspontja szerint tehát a Klubrádió a véleménynyilvánítás során
nem sértette meg sem az esélyegyenlőség, sem a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás
követelményét, alapelvét.
A határozat a Ve. 151. §-án, 220. §-án, az Mttv. 3. §-án, 7. §-án, a 203. § 41. pontján, az Smtv.
13. §-án, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7)
bekezdésén, és 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2017. április 7.
Dr. Temesi István s.k.
Fővárosi Választási Bizottság
elnök
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