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Budapest Főváros 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
39-H/2022. (IV. 3.) 07. számú OEVB határozatával
6 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozta:

A Budapest Főváros 07. számú Egyéni Országgyűlési Választókerületi Választási
Bizottság Varga Gábor országgyűlési képviselő kifogását érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja és elrendeli a határozat közzétételét az Önkormányzat hivatalos honlapján
(www.budapest13.hu), valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján.
A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Nemzeti Választási
Bizottsághoz címzett, a Budapest Főváros 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottságnál (1139 Budapest, Béke tér 1.) előterjesztett fellebbezést lehet
benyújtani. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 6. napján 16
óráig megérkezzen. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási
bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésnek
tartalmaznia kell, a fellebbezés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér a postai értesítési címét, a
fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet
vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, a fellebbezés
benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

Varga Gábor országgyűlési képviselő 2022. április 1-jén kifogást terjesztett elő. Kifogásában
előadta, hogy 2022. április 1-jén eljutott hozzá a DéKá Kft. által kiadott „Európai Magyarok”
című sajtótermék, amely a kormányváltásért összefogó ellenzéki pártok és támogató
szervezetek közös kiadványa, 2022. márciusi szám és a szám a Fejér megye 5. számú OEVKra szól. Úgy nyilatkozott, hogy a kiadvány megjelenési időpontjáról nincs tudomása, azt
2022. április 1-jén vette kézhez. A kiadvány utolsó oldalán Kertész Éva az egységes ellenzék
országgyűlési képviselőjelöltje jegyez egy cikket, amely a „Trükkösen rejtegeti vagyonát a

2
fideszes képviselő” címet viseli. Véleménye szerint ez a cikk valótlan állításokat tartalmaz,
mely szerint a cikk által hivatkozott Vendégház az ő tulajdonát képezi „Varga Gábor
hivatalosan eltitkolja, hogy köze van a telken álló házhoz…”, „Ugye nem gondolják, hogy ez
a vagyon nem Varga Gáboré?! Épp csak a választók elől próbálja elfedni.”
A kifogás benyújtója a kifogásához csatolta a kiadvány első és a kifogásolt cikket tartalmazó
8. oldalát, valamint az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága MEB-41/36-2/2021. számú
határozatát, mely az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján megállapítja, hogy az épület, a
Vendégház egy társadalmi szervezet tulajdona. A kifogás benyújtója szerint a cikk valótlan
állításai sértik a Ve. 2. § a) pontja szerinti a választás tisztaságának megóvása és az e) pontja
szerinti rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket. Ennek alapján kéri, hogy a Választási
Bizottság állapítsa meg a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jogsértés tényét és a Ve.
218. § (2) bekezdés b) pontja alapján tiltsa el a médiaszolgáltatót a további
jogszabálysértéstől. Továbbá kérte, hogy a Választási Bizottság kötelezze a médiaszolgáltatót
a Ve. 152. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a legközelebbi számban a jogsértő közléssel
hasonló módon tegyen közzé helyreigazítást és a Ve. 152. § (2) bekezdés alapján sújtsa
pénzbírsággal a jogsértőt.
A kifogás benyújtója bár beadványában jelezte, hogy a kiadványt eredetben csatolja a
kifogásához, annak csak két oldalát csatolta, ezért a 07 számú OEVI a kifogás benyújtója
által megjelölt kiadót megkereste a kiadvány eredeti példányának beszerzése érdekében. A
kiadó azt megküldte és csatolta nyilatkozatát arról, hogy a kiadványt havi rendszerességgel
jelentetik meg és március hónapban azt 2022. március 2-án adta nyomdába, a sérelmezett
kiadvány 2022. március 16. napján jelent meg.
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 a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy
lakóhelye szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, az
Európai Parlament tagjainak választásán, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a
médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes területi választási
bizottság bírálja el.”
Ve. 209. § (3) bekezdése szerint „Nyomtatott sajtótermék esetén a jogszabálysértés
elkövetésének időpontja a sajtótermék megjelenésének napja. Ebben az esetben a (2)
bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók.”
A Ve. 215. § (1) bekezdés szerint „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 Budapest Főváros 07. számú OEVB megállapította, hogy a kifogás elbírálására hatáskörrel
rendelkezik. Továbbá megállapította, hogy a Kiadó nyilatkozata alapján a kiadvány 2022.
március 16. napján jelent meg, ezért az a Ve. 209. § (3) bekezdése alapján a kifogás elkésett,
ezért azt érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
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A határozat a Ve. 151. § (1), 209. § (3) bejkezdése, 215. § b) pontján, a jogorvoslatról való
tájékoztatás a Ve. 221. §, 223. - 225. §-ain, 297. § (1) bekezdés b) pontján a közzétételre
vonatkozó rendelkezés a Ve. 49. § (2) bekezdésén alapul.
Budapest, 2022. április 3.

Földes Tamás
Választási Bizottság elnöke
s.k.

