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A Fővárosi Választási Bizottság a  

239/2019. (X. 10.) FVB számú határozatával 

a C. Á. (továbbiakban Kifogástevő) által a „Tarlós” című ingyenes kiadvány jogszabálysértő 

voltára hivatkozással Kubatov Gábor felelős szerkesztővel, valamint a FIDESZ-Magyar Polgári 

Szövetség jelölő szervezettel szemben benyújtott kifogás tárgyában hat igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

A határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül 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., e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. október 13-án 

(vasárnap) 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. 

I n d o k o l á s 

Kifogástevő 2019. október 9-én 14:08-kor elektronikus levél formában kifogást nyújtott be a 

Fővárosi Választási Bizottsághoz. Kifogásában előadja, hogy a Fidesz - Magyar Polgári 

Szövetség jelölő szervezet, valamint Kubatov Gábor felelős szerkesztő megsértették  a Ve. 

2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, választások tisztaságára, c) pontjában 

foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és e) pontja szerinti 

jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.   

A tényállás tekintetében előadja, hogy a „Tarlós” című ingyenes kiadványt 2019. október 6. 

napján vette ki a postaládájából. Elmondása szerint a lap egyik cikke beszámol arról, hogy 

Tarlós István hivatalában fogadta Scarlett Johansson, amerikai színésznőt. Álláspontja szerint 

„tekintettel arra, hogy az újság Tarlós István kampánykiadványa, a cikk azt a hatást kelti, 

mintha a művésznő látogatásával támogatta volna Tarlós István jelöltségét. Ezzel szemben a 

napokban megjelent híradások szerint Scarlett Johansson cáfolta azt, hogy bármilyen formában 

támogatni kívánná Tarlós Istvánt.” Ennek igazolására beidézte a művésznő nyilatkozatát is, ami 

számos hazai internetes portálon is megjelent. 

A nyilatkozat a következő: „Nyilvánvalóvá szeretném tenni: különféle médiabeszámolók 

ellenére nem fejeztem ki támogatásomat Tarlós István polgármesternek a közelgő 

önkormányzati választásokra. Ezzel szemben mindössze egy magánbeszélgetésben osztottam 

meg vele őszinte elismerésemet, ami Budapest vendégszeretetének, szépségének és bájának 

szólt. Kizárólag Budapest polgárai választhatják meg a következő főpolgármestert, és ez egy 
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nagyon fontos választás.” További igazolásként Kifogástevő három internetes elérhetőséget 

hivatkozik meg, amelyek a fenti nyilatkozat ismétlik.  

Kifogásában összegzi, hogy „a „Tarlós” című ingyenes kiadvány jogsértő módon biztosít 

nagyfokú versenyelőnyt Tarlós István főpolgármester-jelölt valamint a Fidesz-KDNP jelölő 

szervezetek számára, ami sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, választások 

tisztaságára, c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és 

e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.” 

Kifogástevő fentiek alapján kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy jelen kifogásának 

adjon helyt, valamint a Ve. 218. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogszabálysértések 

tényét állapítsa meg, b) pontja alapján Kubatov Gábor felelős szerkesztőt, valamint a Fidesz - 

Magyar Polgári Szövetség jelölő szervezetet a további jogszabálysértéstől tiltsa el, valamint c) 

pontja alapján a szándékos jogsértés miatt bírságot is szabjon ki. 

A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

A Ve. 2. § (1) bekezdése szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre 

kell juttatni a következő alapelveket:  

a) a választás tisztaságának megóvása, 

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, 

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás. 

A Ve. 212. § (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértés megjelölését, 

b) a jogszabálysértés bizonyítékait, 

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét, 

d) a kifogás 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 Ve. 215. § c) pontja kimondja: „A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem 

tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.” 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy Kifogástevő a beadványához a kifogásolt 

kampányanyagot, a „Tarlós” című ingyenes kiadványt nem csatolta be, így a Fővárosi 

Választási Bizottságnak nem állt módjában azt egyáltalán megvizsgálni, ezáltal nem tud 

jogszabálysértést megállapítani. Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A határozat a Ve. 2. §-án, a 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a jogorvoslati 

lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)–(4) 

bekezdésén, valamint 225. §-án alapul. 

Budapest, 2019. október 10.  

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 


