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2412022. (IIL 28.) szimi hathrozata

Budapest 13. szriLrnri Orszriggyril6si Egydni VrilasA6keriileti V6lasztiisi Bizotts6g (a
toviibbiakban: Viilasztrisi Bizotts6g) a vdlasziisi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t<irv6ny
(tov6bbiakban: Ye.) 297 . g (1) bekezd6s b) pontj6ban megallapitott hatAskdrdben elj6rva Vajda
Zoltrln k6pviseldjel6lt (tov6bbiakban: Beadviinyoz6) riltal benyujtott tArgy megnevez6s n6lkiiti
kifog6srit

elutasitja.

A hal{rozat ellen - jogszabiilys6rtdsre hivatkoz6ssal - az iigyben 6rintett termdszetes 6s jogi
szemdly, jogi szem6lyis6g ndlkiili szeryezet fellebbezdst nyrijthat be szem6lyesen, levdlben,
telefaxon vagy elektronikus levdlben a V6lasztrisi Bizottsiigniil (1163 Budapest, Havashalom u.
43.; telefax: 404-4298; hvi@bp16.hu) rigy, hogy az legkdsobb a hatirozat meghozatal6t6l
sziimitott 3. (harmadik) napon, azaz legkds<ibb 2022. miircius 31. napjrln l6 6riiig megdrkezzen,
mely hatririd6 jogveszt6. A fellebbez6s kdztehervisel6si kdtelezetts6g al6 nem esri eljanis,
elbinikisara a Nemzeti V6laszt6si Bizottsiig jogosult.
A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a kdrelem Ye.223. $ (3) bekezddse szerinti alapjrlt, a
fellebbezds benyirjt6jdnak nev6t, lakcimdt (sz6khely6t) 6s ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l) elt6r

- postai 6rtesit6si cimdt, a benyujt6janak szemdlyi azonosit6jiit, illetve ha a kiilftrlddn 6l<i,
magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez6 viilaszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi
azonosit6val, a szem6lyazonossrigrit igazol6 igazolv6nyrinak tipusdt 6s szriLrniit, vagy jeldlti
szervezzet vagy mris szeryezet eset6ben a bir6srigi nyilvdntartrisba-v6teli szrimrit. A fellebbez6s
tartalmazhatja benyfjt6janak telefaxsziimiit, vagy elektronikus lev6lcimdt, illet6leg kdzbesit6si
megbizottjrinak nev6t 6s telefa-rszriLrndt vagy elektronikus lev6lcim6t. A fellebbez6sben rij
t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.

Indokol6s

Ako o .hu email cimr6l V ajda Zoltin Tam6s s.k. al6ir6ssal 2022. mitcius 25-6n 15

6ra 39 perckor kifogiis drkezett a Budapest 13. szdmf Orszdggyiildsi Egy6ni Vdlasa6keriilet
V6lasztrisi Bizotts6ghoz.
A kifog6st t6v6 el6adta, hogy a XVI. keriileti Ujsrig 2022. mArcitts 23-ai szirritban a 2022.
6prilis 3-rln megtartand6 orszriggyiil6si virlasztirs kapcsrin az indul6 k6pvisel6jel6ltek szimLra
bemutatkozilsi lehet<is6get biaositott. El6adta, hogy annak ellendre, hogy a k6rt anya got 2022.

m6rcius l7-6n 17 6rakor megkiildte az rij s6g fdszerkesz6j6nek, a lapsziirnban nem az iitala
megktilddtt tartalom, hanem egy f6nykdp, 6s a krivetkez<i ktizlem6ny .,Vajda Zoltdn csak lot6t
kuld6tt, Sn6letrajzot nem, tev6kenys6g6t a vajdazoltan.hu oldalon 6s a Facebook-on kdvethetik"
jelent meg. Alldspontja szerint ezzel a szerkeszt6i dcintdssel sdrtilt a Ve. 2. $ (l) bekezd6s a)
pontja szerinti v6lasztds tisztasiiga, ds az e) pontja szerinti j6hiszemii, 6s rendeltet6sszeni
joggyakorlds alapelve.
Vajda Zoltrin kdrte, hogy a V6laszt6si Bizottsrig a Ve. 218. $ (2) bekezdds a) 6s b) pontja szerint
6llapitsa meg ajogs6rt6s t6ny6t, tiltsa el ajogs6rt6t a tovribbi jogs6rtdst6l, valamint a Ve. 152.

$ (1) bek. b) pontja alapj6n kritelezze a mddiatartalom szolgriltat6t, hogy a legkdzelebbi
szdmban a jogs6rt6 kdzl6shez hasonl6 m6don tegye kdzz6, hatirozatinak rendelkez<i r6sz6t,

toviibbii a Ve. 152. S (2) 6s (3) bekezd6se alapjriLn a maximrilis birs6got szabja ki a jogs6rt6re.



A Vrilasa6si Bizottsrig a Ve. 218. $ (l) bek. alapj6n a rendelkez6sre rill6 adatok alapj6n ddnt

A V6lasztasi Bizotts6g rittekintette a kifog6s mell6kleteit, az abban hivatkozott XVI. Kertileti
Uj sdg lapsz6m6t, valamint 6rt6kelte a kialakult joggyakorlatot.
A Vrilasaasi Bizottsiig megiillapitotta, hogy a XVI. kertileti Uj sig a Budapest F<ivriros XVI.
kertileti Onkorm6nyzat k6thetente megjeleno lapja.
A Vrilaszt6si Bizottsiig megiillapitotta toviibb4 hogy az Alkotmrinybir,6sitg 3096/2014. (IV. 1 1.)
AB hatrirozat6ban rdgzitette, hogy a vAlasztitsi kampanyban miis id6szakhoz kdpest is,
killdndsen nagy jelent6s6ge van a vrilaszt6polgrirok min6l sz6lesebb kdni t6jdkoztatdsrinak. A
Kuria K.v.K. 1.37 .3941201412. vdgz6se 6s a K.v.K.111.38.2231201914. szitmt hatArozata alapjtn
a kdzplnzbol fenntartott dnkormriLnyzati lapok szerkeszdsi gyakorlatdt v6lasztiisi kampany
id6szakriban a Ve. kdvetelm6nyei korl6tozhatj i*.. Ez azt jelenti, hogy egy dnkormdnyzati
lapban kdtelez6 a kampiinyhoz kdt<id<i jogegyenlSs6g kdvetelm6ny6nek 6rv6nyre juttatrisa. A
Kuria K.v.k. II.37 .236/201814. v6gz6s6ben a jeldltek ds jeldl6 szervezetek kdzdtti
es6lyegyenl6s6get 6rint6en egy dnkormiinyzati lapban megjelen6 tartalom kapcsrln elvi 6llel
rdgzitette. hogy a kamprlnyhoz kdt<id6 jogegyenl6s6g kdvetelm6nye, az egyenki es6ly elve a
v6lasztiisi kamp6ny idej6n akkor 6rv6nyestil, ha a jel5l6 szervezetek 6s jeldltek sz{mita
azonosak azok az objektiv kiils6 felt6telek, amelyek mellett k6pesek v6lasztrisi iizeneteiket
eljuttatni a v6laszt6khoz.

A fentiekbril az kdvetkezik, hogy a XVI. Kertleti Ujsrig f6szerkesaiije helyesen j6rt el akkor,
amikor a viilaszt6si kamprinyban az iiltala megadott szerkeszt6si elvek szerint valamennyi jel6lt
szrirnara objektiv szempontok alapj6n, azonos m6don 6s tartalommal bemutatkozisi lehetos6get
biztositott.
A Budapest 13. sz6m[ Orsz6ggyril6si Egy6ni Vri{aszt6kertiteti V6lasztrisi Iroda hivatalos e-mail
cim6nil valamennyi k6pvisel6-jel<iltnek kikiilddtt e-mail mell6klete egy6rtelmrien tartalmana,
hogy a XVL Keriileti Ujs6g milyen tartalmri bemutatkoz6 ir6sokat vilr. Eszerint: ,,A jelaltek
szabadon vdlaszthatjak meg, mit kivdnnak elmondani magukrdl, de az \ndletrajzok nem
tartalmazhatjdk a politikai ellenfelek becsmdrldsdt, nem tartalmazhatnak vadakat, mert akkor
a sajtdtdrviny irtelmiben nekik is sz6t kellene adni, amire esetiinkben nincs lehetdsdg.
Vtidqskod6, dltalunk ellendrizhetetlen dllitdsokat tartalmazd szdvegek kozldsdt jogunkban dll
megtagadni. Kdrj k, szorltkozzanak sajdt szemdlyiik ds eddigi tevdkenysdgiik bemutatasdrq,
tovribbd azobtak az elkdpzeldseknek a megismertetisdre, amelyeket megvdlasztrisuk esetdn meg
kivdnnak valds[tani. "
A megkeresett nyolc kdpviselojeldlt k6ziil 6t ktilddtt vrilaszt, ezek kdziil n6gy kifejezetten
6n6letrajzi adatokat is tartalmaz6 bemutatkoz6 anyag meg is jelent a XVI. Keriileti Ulsagban.
A V6lasarisi Bizottsrig fontosnak tartja megjegyezni, hogy y ajda Zolttlr, az tigy kapcs6n azt
nyilatkoaa a telex.hu intemetes portrilnak, hogy ,,nem tudja mi a pontos definici6ja az
6n6letrajznak".
A V6laszt6si Bizotts6g dekraLilja, hogy az 6n6letraj z fogalma a Magyar Ertelmezo K€zisz6tAr
szeint: ,,Olyan dletrqjz, amelyet a tudomany, m ydszet, kazilet terdn tevdkenykedd szemdly
sajdt dletdrdl ir, rendsz. kitdrve oz dletivel kapcs. tdrsadalmi, brtdneti esemdnyekre is."

A Vajda Zolriu:, allal a szerkesztos6gnek megktlddtt anyagot a Viilasarisi Bizottsrignak a
kifog6s elbirrilisa szempontjiib6l egyr6szt dnmagriban kellett 6rt6kelnie. Az drt6kel6s soriin
megAllapitotta, hogy az nem felelt meg a megkeres6sben foglalt fett6teleknek, mivel nem
tartalmazott dndletrajzi jellegri informdci6t, illetve konkrdtumot eddigi k6pviseloi
tev6kenys6g6r<il, ugyanakkor k6pvisekikdnti elk6pzeldseir<il sem irt.
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Mdsrdszt a Vajda Zoltan Altal a szerkesztcisdgnek megktilddtt anyagot a V6lasadsi
Bizotts6gnak a kifogris elbinikisa szempontjrib6l a tdbbi megktilddtt k6pviselojeldlti
bemutatkoz6 anyaghoz kdpest is 6rt6kelnie kellett: ez alapjri.n a Bizotts6g meg6llapftotta, hogy
a kifogissal erintetten kiviili tovribbi n6gy bemutatkoz6 anyag kdziil valamennyi tartalmaz
Sndletrajzi elemeket 6s - dsszhangban a f<iszerkesaoi megkeresdsben floglaltakkal konkr6t
konibbi kdpvisel6i min6s6gben tett int6zked6sek leinis6t, valamint a jel6ltek megviilaszt6sa
eset6n megval6sitani tervezett konkr6t elk6pzel6seket is. Mindezek teh6t a Vajda Zoltan
k6pvisekijet6tt riltal megkiild6tt anyagb6l hianyoztak.

A fentiek alapjan a Vajda Zolt6n 6ltal megktilddtt anyagr6l megillapitotta a Vilasztisi
Bizottsrlg, hogy az egyresa tartalmeban tdbb ponton ellent6tes a f6szerkesztri riltal
meghatii.rozott keretfelt6telekkel, valamint egyetlen dn6letrajzi jellegii, a jeldlt bemutatris6t
segit6 elemet sem tartalmazott, vagyis nem illeszkedett a tdbbi kdpvisel<ijel6lt riltal megktilddtt
bemutatkoz6 anyag tartalm6hoz 6s szerkezet6hez sem.

A V6lasztrisi Bizotts6g megiillapitotta tov6bbri. hogy Vajda Zolrin kdpvisel<ijeldlt 6letrajzi
adatainak ds kepvisel6i elk6pzel6seinek, valamint eddigi szakmai munkrijrinak. ismertet6sdt
c6lz6 informrici6k hivatkozisok ttjrin bemutatrisra keriiltek a XVI. Kertileti Ujs6g XXXI.
6vfolyam 6. szilmriban. hiszen Vajda Zoltrin fenyk6pe mellett mind a sajrit honlapjrinak a cime
(vajdazoltan.hu), mind a Facebook oldalara tdrteno figyelemfelhfv6s elhelyezdsre kertlt.

Mindezek alapjrin a V6lszt6si Bizottsiig rigy itdli meg, hogy Vajda Zolt6n kdpvisel6-jeltilti
bemutatrisa a XVI. Keriileti Uj srigban a szem6lyes honlapjrinak ds Facebook oldaldnak
hivatkoziisrival megval6sult, az iitala a f<iszerkeszt6nek megktilddu anyag publik6kisrinak
hiinya pedig az6rt nem okozhatott drdeks6relmet a bemutatkoz6sa szempontjib6l, mert az sem

6n6letrajzi elemeket, sem az esetleges megv6lasztiisa utiin megval6sitand6 elkdpzel6seit nem
tartalmazott, vagyis drdemben nem segitette volna a k6pvisel5-jeldltk6nt tdrt6n6
megismertetesdt.

A V6lasztasi Bizottsdg hangsilyozza, hogy a sajt6term6k esetdben a v6lasaiisi kampd,ny ideje

alatt is kdtelez6 a hatalyos jogszabrilyok betartrisa, kiildnds tekintettel a sajt6szabadsrigr6l 6s a

m6diatartalmak alapvet<i szab6lyair6l sz6l6 2010. 6vi CIV. tdrv6ny 14. $-rira, valamint a 21. $
(1) bekezd6s6re, melyek szerint:

,,14. $ a mddiaszolgriltat6nak az riltala kdzzercllr m5.dialartalomban tiszteletben kell tartania az

emberi mdlt6s6got."
21. $ (1) bekezd6se,,a m6diatartalom szolgA{tat6 a jogszabrilyok keretei kdzdtt 6n6ll6an d6nt a

m6diatartalom kdzz6tdteldrol 6s felel6ss6ggeI tartozik e tdrv6nyben foglaltak megtartiisii6rt."

A fenti jogszab6ly alapjrin a mediatartalom szolg6ltat6 a v6lasa6si kampany ideje alatt is felel
a lapsz6mban megjelentek tartalme6rt, polgAri peres elj6ris 6s sajt6 helyreigazitrisi eljeras

alanya is. A V6lasaasi Bizottsdg 6llispontja szerint a f6szerkeszt<i joggal v6lelmezhette, hogy

a vajda zolri|r. 6ltal megkiilddtt anyag kdzldse esetdn a XVI. kertileti ujs6g jogi elj6reisok

kdvetkezm6nyeit is viselheti, hiszen az anyag olyan v6dakat tartalmazhat, amelyekre a miisik
fdlnek nem lenne lehetosege mdg a vrilaszt6s napja elStt 6rdemben reag6lni, ez6ltal sdrtilhet a

kiegyensrilyozott trijdkoaatris t6rvdnyi alapelve.

A fentiek alapltn aY iiasztsi Bizottsig a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint d6nt6tt.

A V6lasztisi Bizottstlg hatriskdrdt a Ve. 151. $ (l) bekezd6se, valamint a297. $ (l) bekezd6s

b) pontja 6llapitja meg. A Vrilaszt isi Bizoftsig hatdrozata aY e.2. $ ( l) bekezd6seben, 14. $ (1)
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bekezd6s6ben, 43. g-6ban, 44. g-6ban, 48. g-riban, 49. g (2) bekezdes6ben, l5l . g-riban, 212. g-
itban,2l4. $ (l) bekezdds6ben, 218. g (l) bekezddsdben, 220.9-riban foglaltakon alapul.
A jogorvoslati lehet6sdgr6l sz6l6 tijdkoztatris a Ve. 221. g-i,lr,,223-225. g-ain, valamint a 297.
$ (3) bekezdds b) pontjriban foglaltakon alapul. A fellebbez6s kdztehervisel6si kdtelezetts6g
al6li mentess6g6t az illet6kekr<il sz6l6 1990. 6vi XCIII. t6rv6ny 2. melldklete XIII. pontj{nak
8. alpontja biaositja.

Kisebbs6gi v6lem6ny:
Takdcs Andrrls OEVB tag az alirbbi v6lem6n1t fogalmazta meg: A Ve. a kampiiny sorrin
megjelen6si lehet<iseget biaosit valamennyi jeldlt szriLrnrlr4 nem ad a Ve. lehet6sdget arra, hogy
egy tjsrig f6szerkesa6je keretet szabjon a megjelends tartalmrinak, ilyet nem irhat el6, kdteles
az k6z6lni, amit a jeldlt benyrijt. Szab6 Akos OEVB tag csatlakozik Takrics Andnis
vdlem6ny6hez.
dr. Kreitl Gydrgyi Mdria OEVB tag: Az es6lyegyenl6s6g ajeldltek kdzdtt akkor val6sul meg,
ha azonos a kiindul6pont. 6s mindenki olyan anyagot kiild meg, mint amir6l a felhiv6s sz6l,
mert azok eziital v6lnak dsszehasonlithat6vdL.

Budapest, 2022. mfucius 28.

/tM{,*,
Budapest 13. szrirnrl Orszriggyril6si

Egy6ni Vrilaszt6keriileti V6lasa6si Bizottsiig
eln6k
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