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Vas Megyei Területi Választási  

                  Bizottság 

 

 

 

37/2019. (IX. 20.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Területi Választási Bizottság (Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.), dr. Czeglédy 

Csaba Adrián magánszemély kifogása alapján meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t : 

A Vas Megyei Területi Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a 97,7 

Rádió 1 elnevezésű helyi médiaszolgáltatást szolgáltató Cg.18-09-110425 cégjegyzékszámú 

Vasi Friss Rádió Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, 

Dolgozók útja 1. A. ép.) médiaszolgáltató megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és a 

jelölőszervezetek között eljárási alapelvet azzal, hogy a 97,7 Rádió 1 elnevezésű helyi 

médiaszolgáltatás a 2019. 09. 17. 9:00 órai hírblokkban, a 2019. 09. 17. 12:00 órai hírblokkban, 

a 2019. 09. 18. 7:30 órai hírblokkban, a 2019. 09. 18. 9:30 órai hírblokkban, a 2019. 09. 19. 

7:30 órai hírblokkban, a 2019. 09. 19. 9:00 órai hírblokkban, a 2019. 09. 19. 9:30 órai 

hírblokkban, a 2019. 09. 19. 12:00 órai hírblokkban kizárólag a FIDESZ - Magyar Polgári 

Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt és jelöltjeik szombathelyi 

kampánytevékenységéről adott tájékoztatást az önkormányzati választás vonatkozásában 

Szombathelyen, miközben a többi jelölő szervezet és jelölt is kampánytevékenységet folytatott 

Szombathelyen ezen időszakban. A többi jelölő szervezet és jelölt kampánytevékenységéről 

szóló tájékoztatást a 97,7 Rádió 1 elnevezésű helyi médiaszolgáltatást szolgáltató Vasi Friss 

Rádió Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elmulasztotta. 

 

Kötelezi a 97,7 Rádió 1 elnevezésű helyi médiaszolgáltatást szolgáltató Vasi Friss Rádió 

Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Dolgozók útja 1. A. ép.) 

médiaszolgáltatót, hogy a határozat rendelkező részét a határozat közlésétől számított három 

napon belül, a jogsértő közlésekkel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé 

akként, hogy az összes rendelkező részben szereplő hírblokkal azonos időben, a hírblokkban 

kerüljön beolvasásra. 

 

A határozat az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási Bizottsághoz 

címzett fellebbezést nyújthat be a Vas Megyei Területi Választási Bizottságnál (9700 

Szombathely, Berzsenyi tér 1. e-mail: drstankovitsgyorgy@vasmegye.hu). A fellebbezést úgy 

kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A 

fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.  

Fellebbezést lehet benyújtani a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: 

Ve.) 223. § (3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási 

bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. 

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell  

 

a) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 
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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 személyazonosságát igazoló igazolványának 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.  

 

I n d o k o l á s: 

 

A Vas Megyei Területi Választási Bizottsághoz (továbbiakban: TVB) 2019. szeptember 19-én 

15.30-kor érkezett meg C.Cs.A magányszemély kifogása.  

C.Cs.A kifogásában jelezte, hogy a 97,7 Rádió 1 elnevezésű helyi médiaszolgáltatást 

szolgáltató Cg.18-09-110425 cégjegyzékszámú Vasi Friss Rádió Műsorszolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Dolgozók útja 1. A. ép.) médiaszolgáltató a 2019. 

szeptember 17-19. napok közötti híradásaiban – 2019. 09. 17. 9:00 órai hírblokk, 2019. 09. 17. 

12:00 órai hírblokk, 2019. 09. 18. 7:30 órai hírblokk, 2019. 09. 18. 9:30 órai hírblokk, 2019. 

09. 19. 7:30 órai hírblokk, 2019. 09. 19. 9:00 órai hírblokk, 2019. 09. 19. 9:30 órai hírblokk, 

2019. 09. 19. 12:00 órai hírblokk - a helyi médiaszolgáltatás csak a Fidesz-KDNP jelölő 

szervezetek és jelöltjeik szombathelyi kampánytevékenységéről számolt be az önkormányzati 

választás vonatkozásában, a többi jelölő szerv és jelölt kampánytevékenységét elhallgatta a 

hallgatói, így a szombathelyi választók elől.  

Álláspontja szerint ez a tevékenység sérti a Ve. 2. § (1) bek. c) pontját, azaz a jelöltek és a jelölő 

szervezetek közötti esélyegyenlőség alapelvét, ezért kérte, hogy  

a TVB állapítsa meg, hogy a 97,7 Rádió 1 elnevezésű helyi médiaszolgáltatást szolgáltató Vasi 

Friss Rádió Kft. médiaszolgáltató megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölőszervezetek 

között eljárási alapelvet és 

kérte továbbá, hogy a TVB a Ve. 152. (1) bekezdés c) pontja alapján kötelezze a 

médiaszolgáltatót, hogy a határozat rendelkező részét a határozat közlésétől számított három 

napon belül, a jogsértő közlésekkel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé 

akként, hogy az összes rendelkező részben szereplő hírblokkal azonos időben, a hírblokkban 

kerüljön beolvasásra. 

2019. szeptember 20-án 11:08 perckor nyilatkozatra szólította fel a Vasi Friss Rádió Kft. 

szerkesztőségét, amelynek ügyvezetője dr. Kis-Kádi Tamás nyilatkozatot nyújtott be 

jóhiszeműsége alátámasztására. 

 

A Vas Megyei Területi Választási Bizottság az ügyben keletkezett iratok és a kifogás 

mellékleteként csatolt hanganyag megvizsgálását követően hozta meg határozatát.  

 

A Vas Megyei Területi Választási Bizottság álláspontja szerint  



3 
 

 

1. a 97,7 Rádió 1 elnevezésű helyi médiaszolgáltatást szolgáltató Vasi Friss Rádió 

Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Dolgozók útja 1. 

A. ép.) médiaszolgáltató kampánytevékenységről tudósított, amikor a FIDESZ 

sajtótájékoztatójáról számolt be, továbbá, amikor a Dozmati víztározó avatásánál dr. 

Balázsy Péter, mint polgármesterjelölt mondott beszédet, valamint a DOMUS-nál 

létesülő mobil kormányablakról számolt be. 

 

2. a vizsgált három napban a többi jelölőszervezet, illetve jelölt választási tevékenységével 

kapcsolatban híranyag nem jelent meg, A TVB bizonyítottnak tekinti, hogy a panaszolt 

médiaszolgáltató tudomással bírt, de nem adott tudósítást dr. Czeglédy Csaba Adrián és 

Koczka Tibor sajtótájékoztatóiról  

 

A TVB véleménye szerint jelen ügyben megállapítható, hogy a Ve. 2. § (1) bek. c) pontja, azaz 

a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség alapelve sérült. 

 

 

Fentiekre tekintettel a Területi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 

 

E határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § 

(1) c) pontján, 214-220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 

223. §-án és a 224. § (1)-(4) bekezdésén alapul. 

 

Szombathely, 2019. szeptember 20. 

 

 

                                                                Dr. Turcsán Gábor 

                                                                     TVB elnöke 

 

 

A határozatról értesítést kap: 

1. A kifogást benyújtó magánszemély 

2. Vasi Friss Rádió Kft.,  

3. Irattár 

 


