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Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal Nemti Kirendeltség
3152 Nemti, Kossuth út 28.

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv) 37.§ (3) bekezdése alapján

összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezek Schveiczer Krisztián képviselő ellen.

A korábban, más állampolgár által benyújtott, Schveiczer Krisztián ellen irányuló
összeférhetetlenségi eljárás kezdeményezéséhez képest új tény, illetve körülmény merült fel,
konkrétan: Schveiczer Krisztiánt lapszerkesztői pozícióból előléptették főszerkesztő helyettessé. 

Az összeférhetetlenség indoklása:
Az Mötv. 36.§ (1) i) bekezdése kimondja:
„(1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja
nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat
megingathatja, továbbá nem lehet
i ) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb
szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.”

Schveiczer Krisztián képviselő médiatartalom-szolgáltató, mivel főszerkesztő helyettes a Nógrád 
Megyei Hírlapnál (3.oldal), továbbá személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja a 
lapnak.

Ki tekinthető médiatartalom-szolgáltatónak? A válaszhoz segítséget nyújt a kormány által kiadott
Önkormányzati Hírlevél 2014. évi 2. különszám a 21. oldalon közzétett állásfoglalás. Részlet ebből:
„Irányadónak a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
számú törvény értelmező rendelkezéseit kell tekinteni, azok rendszertani elhelyezésére is
figyelemmel. A törvény 203.§-ának 41-43. pontjai határozzák meg a fent jelzett fogalmat. E szerint
médiatartalom-szolgáltató: a médiaszolgáltató, illetve bármely médiatartalom szolgáltatója . Az
értelmezéséhez két további fogalom meghatározása is szükséges (vagyis, hogy mi a médiatartalom
és ki a médiaszolgáltató). Médiatartalom: valamennyi médiaszolgáltatás során, valamint
sajtótermék által kínált tartalom. Médiaszolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy
amely 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, és nem
eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a médiaszolgáltatás tekintetében. A fentiek alapján
alapvetően szerkesztői, vagy egyéb, a tartalom meghatározásra érdemi befolyással bíró  – igen
széles skálán mozgó – pozíciókat kell összeférhetetlennek tekintenünk, amit szintén esetenként
lehet vizsgálni.”
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Bár a fenti állásfoglalás nem nevesíti konkrétan a főszerkesztő helyettest, de logikus (a bíróságok
számára pedig evidens is), hogy ha valaki minél magasabb pozícióban van az újságírói ranglétrán,
annál nagyobb befolyással bír az adott kiadvány tartalmára. Néhány, a szerkesztőnél magasabb
pozíció a teljesség igénye nélkül: lapszerkesztő, rovatvezető, főszerkesztő helyettes, főszerkesztő.

A fentiekből és a mellékelt impresszumból (3. oldal) következik, hogy
1. a Nógrád Megyei Hírlap sajtóterméknek minősül, melyet alátámaszt az is, hogy a 

International Standard Serial Numberrel (ISSN = időszaki kiadványok, újságok, folyóiratok 
nemzetközi 8 számjegyből álló azonosítója) rendelkezik,

2. Schveiczer Krisztián mint főszerkesztő helyettes, érdemben befolyással bír a Nógrád 
Megyei Hírlap tartalmára, 

3. a Nógrád Megyei Hírlap megjelenési és terjesztési területébe bele esik Nemti község,
4. a Nógrád Megyei Hírlap rendszeresen beszámol a Nemtiben történő politikai, gazdasági, 

társadalmi és egyéb eseményekről, ezért lehetőséget biztosít Schveiczer Krisztián számára, 
hogy Nemti község választóinak véleményét és tudatát a Nógrád Megyei Hírlap hasábjain 
keresztül befolyásolja (akár önös célok érdekében is),

5. a Nógrád Megyei Hírlap impresszumában Schveiczer Krisztián fel van tüntetve telefonos 
elérhetőséggel, ezért a sajtótermék személyes közreműködőjének, képviselőjének 
minősül.

Az eddigi bírósági esetekben, az 1. pont mellett akár a 2., akár az 5. pont lényegi (kiemelt) része
teljesült, akkor az adott munkaügyi és közigazgatási bíróság kimondta az összeférhetetlenséget.
Jelen esetben az 1. pont mellett a 2. és az 5. pont együtt teljesül, ezért Schveiczer Krisztián
főszerkesztő helyettesi pozíciója többszörösen összeférhetetlen a képviselői tisztségével. 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a törvényes határidőn belül (30 nap) hozza meg a döntését.

Mivel ezidáig a hasonló esetekben a Tisztelt Testületnek nem igazán sikerült a törvényeket
betartani, ezért ezen indítványomat elküldtem a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának
felügyeleti célból, hogy szükség esetén (határidő túllépés, törvénytelen döntés a testület részéről,
stb) tudjon élni az Mötv. 37. § (6) bekezdés biztosította jogával és kötelezettségével, azaz a
közigazgatási és munkaügyi bíróságnál kezdeményezze az összeférhetetlenség kimondását.
(Megjegyzem: a bíróság az Mötv. 38 § (1) g) bekezdés alapján automatikusan ki fogja mondani a
képviselő méltatlanságát is, ugyanis a képviselő nem jelezte a testület felé összeférhetetlenségét.)

Nemti, 2015. november 18.

Tisztelettel:
Danyi Csaba
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