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

A Fővárosi Választási Bizottság a
7/2017. (III. 10.) FVB számú határozatával
a Magyar Munkáspárt (székhely: 1046 Budapest, Munkácsi Mihály utca 51/A., nyilvántartási
száma: 01-02-0000784, e-mail cím: valasztas@munkaspart.hu) által a Klubrádió ellen
benyújtott kifogása tárgyában kettő igen szavazattal a következő határozatot hozta.
A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon
belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett
felülvizsgálati kérelmet 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. március 13-án (hétfő) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi
képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet
nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való
benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával
látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű
másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi
illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog
illeti meg.
Indokolás
A Magyar Munkáspárt, 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 hatáskőrű média szolgáltató - 2017. március 3-án 08.00 folyó „Reggeli
gyors” műsorfolyamában az időközi választáson induló pártokról tudósítást adott. A
Munkáspártot a 15 bejelentett jelölőszervezet felsorolásából kihagyta. A szervezet 08.10 óra
körül a szerkesztőségnek jelezte a méltánytalanságot. A rádió ügyeletese a jelzésre reagálva
ígéretet tett a méltánytalanság korrigálására. Korrigálás azóta sem történt.
A Klubrádió 2017. március 8-án a „Szabad sáv2” című műsorban ismételten részletesen
foglalkoztak a zuglói időközi választással, melyben részletesen tudósított több jelölő szervezet
jelöltjéről, ám a Munkáspártnak sem a jelöltje, sem maga a párt, mint jelölő szervezet nem
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került említésre. Előbbivel kapcsolatban rögzítette a beadványozó, hogy a Helyi Választási
Bizottság várhatóan a 2017. március 10-i ülésén fog dönteni a jelöltek nyilvántartásba vételéről.
Előadta továbbá, hogy az egyéni képviselők jelölésének folyamata 2017. március 20-án lezárul,
melyből következően a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.), a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.), illetve a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) alapján meghatározott
esélyegyenlőség, kiegyensúlyozottság és folyamatban való megjelenés már nem tud
megvalósulni.
Bizonyítékként a Klubrádió 2017. március 8-án 18.50 – 18.59 között elhangzott adásának
internetes elérhetőségét adta meg (http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20170308182852.mp3)
A kifogás alapjaként a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, jelöltek és jelölőszervezetek
közötti esélyegyenlőség, az e) pontban foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás
alapelvét, az Smtv. 13. §-ában, és az Mttv. 203. § 41. pontjában foglalt rendelkezéseket jelölte
meg. Mindezek okán kérte a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a Klubrádiót a fentiek
megsértése okán marasztalja el és tiltsa el továbbiakban a jogszerűtlen gyakorlattól, illetve
kötelezze az esélyegyenlőség helyreállítására.
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.
Az Smtv. 13. § 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 törvény az arányosság és
a demokratikus közvélemény biztosítása követelményeinek megfelelően állapítja meg.
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Az Mttv. 203. § 41. pontja szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának
meghatározása a médiaszolgáltató szabad döntésén alapul, a médiaszolgáltató az, aki
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 megismerte a kifogásban hivatkozott műsorszámok zuglói időközi
választással foglalkozó részeinek leiratát.
Megállapította továbbá, hogy a Budapest XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság 2/2017. (II.
1.) számú határozatával tűzte ki a Budapest XIV. kerület 3. számú egyéni választókerülteben
az időközi helyi önkormányzati választás időpontját, illetve állapította meg a választási eljárás
határidőit és határnapjait. E határozatban a választási kampány kezdetét 2017. március 4.
napjával jelölte meg. Ebből következően a Fővárosi Választási Bizottság a Klubrádió
kifogásban hivatkozott, 2017. március 3-i adását, mint a műsorszolgáltató választási
kampányban való részvételét, nem vehette figyelembe.
A Fővárosi Választási Bizottság rámutat, hogy a Nemzeti Választási Bizottság Kúria által is
megerősített következetes gyakorlata szerint a Ve. alapelvi szabályainak a műsorszámok
összeségét illetően kell érvényesülnie, a meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy
szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. Ezt támasztja alá az
Alkotmánybíróság 1/2007. (I. 18.) AB határozata, mely szerint „a kiegyensúlyozott tájékoztatás
követelménye nem értelmezhető úgy, mint amely azt a követelményt támasztja a
műsorszolgáltatóval szemben, hogy az minden egyes álláspontot minden műsorszámban
megjelenítsen. Ha a kiegyensúlyozottsági követelmény érvényesítésére minden esetben
kizárólag egy műsorszámon belül keríthetne sort a műsorszolgáltató, az a sajtó-, azon belül a
szerkesztési szabadság olyan fokú sérelmét jelentené, amelyet a legitim jogalkotói cél: a
véleménypluralizmus elérése nem igazol.”
A kifogás azon állításával kapcsolatban, miszerint az esélyegyenlőség, kiegyensúlyozottság a
jelöltállítás 2017. március 20-i lezárulása miatt nem tud megvalósulni, a Fővárosi Választási
Bizottság leszögezi, hogy e dátum semmilyen jelentőséggel nem bír a média kiegyensúlyozott,
jelöltek, jelölőszervezetek számára esélyegyenlőséget biztosító, vagy éppen nem biztosító
tájékoztatása szempontjából.
Tekintettel arra, hogy a kifogás végeredményben mindösszesen egy műsorszám tekintetében
hozott fel bizonyítékot a választási alapelvek megsértésére vonatkozóan, továbbá figyelemmel
arra a tényre is, hogy jelen kifogás elbírálása mintegy másfél hónappal előzi meg az időközi
választás április 23-ai időpontját – mitöbb tíz nappal a jelöltállítás lezárultának március 20-ai
határnapját is –, a kifogástevő által sérelmezett cselekmény nem alapozhatja meg a Ve. 2. § (1)
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bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelv sérelmét, ezért a Fővárosi Választási Bizottság a
kifogást elutasította.
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. március 10.
Dr. Temesi István s.k.
Fővárosi Választási Bizottság
elnök

4

