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

A Fővárosi Választási Bizottság a
13/2019. (IV. 23.) FVB számú határozatával
dr. C. Cs. A. (a továbbiakban Kifogástevő) által a Lokál Extra Szombathely elnevezésű helyi
terjesztésű sajtótermék 2019. április 18-i száma ellen benyújtott kifogás tárgyában 3 igen
szavazattal, 1 nem ellenében, a következő határozatot hozta:
A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást 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., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019.
április 26-án (péntek) 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.
Indokolás
Kifogástevő 2019. április 21-én elektronikus levélben 8:45-kor érkezett beadványában előadta,
hogy a Lokál Extra Szombathely elnevezésű helyi terjesztésű sajtótermék a 2019. április 18-i
számában csak arról számolt be, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség gyűjt aláírást
Szombathelyen az európai parlament vonatkozásában, a többi jelölő szerv párhuzamosan zajló
ajánlásgyűjtéseit elhallgatta az olvasói, így a választók elől. A lapszám megjelenésének
időpontja 2019. április 18. Kifogástevő a tárgybeli kiadványt 2019. április 19. napján vette ki a
postaládájából Szombathelyen, a kiadás dátumától számított jogvesztő határidő 2019. április
21. 16 óra, így a jogorvoslatra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő.
Kifogástevő szerint a Lokál Extra Szombathely kiadójának és szerkesztőségének magatartása
sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti, a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget rögzítő
alapelvet, azzal, hogy a Lokál Extra Szombathely elnevezésű sajtótermékében kizárólag arról
ad tájékoztatást, hogy a Fidesz-KDNP gyűjt ajánlásokat az európai parlamenti választás
vonatkozásában Szombathelyen, miközben több jelölő szervezet is ajánlásokat gyűjtött
Szombathelyen ezen időszakban. A többi jelölő szerv eljárási cselekményéről szóló
tájékoztatást azonban a sajtótermék kiadója (a Modern Media Group Zrt., székhelye: 1036
Budapest, Perc u. 8. 2. em.) elmulasztotta.
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Hivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság 45/2019.NVB számú határozatára és az azt
helybenhagyó Kúria Kvk.VI.37.484/2019/2.számú határozatára.
A Fővárosi Választási Bizottság illetékességét és hatáskörét a Kifogástevő arra alapozza, hogy
a Lokál Extra bár országos terjesztésű kiadvány, számos mutációja van (42), így a Lokál Extra
Szombathely kiadványt csak Szombathelyen, nem országosan terjesztik. Tehát a Ve. 151. § (1)
bekezdésének második mondatára hivatkozva, mivel a Lokál Extra Szombathely nevű
kiadványt az impresszum szerint a Modern Media Group Zrt. adja ki, és a kiadó, valamint a
szerkesztőség címe 1036 Budapest, Perc u. 8. 2. em., a Fővárosi Választási Bizottságnak kell
eljárnia.
Kifogástevő a tényállás bizonyítására beadványához mellékletként csatolta a Lokál Extra
Szombathely 2019. április 11-i és 2019. április 18-i számát, szórólapot a DK aláírásgyűjtéséről,
valamint tekintve, hogy a Kifogástevő szerint a kiadó, illetve a „szerkesztőség” a Fidesz-KDNP
ajánlásgyűjtéséről a Facebookról szerzett információt, így a többi jelölő szerv aláírásgyűjtéséről
szintén a Facebookról hivatkozott bizonyítékokat.
Kifogástevő a tényállás körében előadta, hogy sem a Lokál Extra Szombathely 2019. április
18-i számának 9. oldalán „Gyűlnek az aláírások” címmel szereplő cikkből – amely cikket a
kiadó képpel is illusztrált -, sem az egész lapszámból nem derül ki a sz olvasóknak, a
szombathelyi választóknak, hogy más jelölő szervek is gyűjtöttek ajánlást Szombathelyen,
melynek bizonyítékaként mellékelte a DK Szombathely, az LMP Vas megye, Momentum
Szombathely, MSZP Vas megye, P. P. Facebookról letöltött képeit, valamint a DK
szombathelyi szervezetének aláírásgyűjtő helyszíneiről szóló szórólapot. Csatolta még a
Modern Media Group Zrt cégkivonatát.
Kifogástevő a beadványában foglaltak és a hozzá mellékelt bizonyítékok alapján kérte, hogy a
Fővárosi Választási Bizottság állapítsa meg, hogy a Lokál Extra Szombathely elnevezésű
sajtótermék kiadója, a Modern Media Group Zrt. (székhelye: 1036 Budapest, Perc u. 8. 2. em.)
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 Lokál Extra Szombathely elnevezésű sajtótermékben kizárólag arról adott
tájékoztatást, hogy a Fidesz-KDNP gyűjt aláírásokat az európai parlamenti választás
vonatkozásában Szombathelyen, miközben több jelölő szervezet is ajánlásokat gyűjtött
Szombathelyen ezen időszakban.
A kifogás nem alapos.
A Ve. 2. § (1) bekezdése szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre
kell juttatni a következő alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása,
b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése,
e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
f) a választási eljárás nyilvánossága.
A Ve. 208. § szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási
eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a
központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
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A Ve. 43. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok
alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást.
A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés
bizonyítékait.
A Ve. 218. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló
adatok alapján dönt.
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 médiatartalomszolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes területi választási bizottság bírálja el.
A Ve. 220. § szerint, ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.
A Kifogástevő által csatolt bizonyítékokat megvizsgálva a Fővárosi Választási Bizottság
megállapítja, hogy a Lokál Extra Szombathely 2019. április 18-i számának 9. oldalán szereplő
„Gyűlnek az aláírások” című cikk arról szól, hogy április 6-án a Fidesz-KDNP Szombathelyen
is megkezdte az európai parlamenti kampányát, melynek keretében Orbán Viktor hétpontos
programjának támogatásához a kormánypárt képviselői és aktivistái három helyszínen is
gyűjtötték az aláírásokat. Ezek az aláírások – a cikkből kitűnően – nem a listaállításhoz
szükséges ajánlások voltak, hanem támogatói aláírások. A Fővárosi Választási Bizottság
megállapítja továbbá, hogy a többi jelölőszerv aláírásgyűjtéséről szóló bizonyítékok a
listaállításhoz fűződő ajánlások gyűjtésére vonatkoznak.
Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésén, 43. § (1) bekezdésén, 208. § -án, 212. § (2) bekezdés b)
pontján, 218. § (1) bekezdésén, 151. § (1) bekezdésén, 220. §-án, a jogorvoslati lehetőségről
szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)–(4) bekezdésén,
valamint 225. §-án alapul.
Budapest, 2019. április 23.

Dr. Temesi István s.k.
Fővárosi Választási Bizottság
elnök
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