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13/2010. (III.22.) sz. OEVB határozat 
 

A Baranya Megyei 04. sz. Országgyőlési Egyéni Választókerület Választási 
Bizottsága megvizsgálta Pálmai Attila Krisztián által a Narancsvidék c. politikai 
magazin terjesztése ügyében benyújtott kifogást.  
 
A bizottság megállapítja, hogy a kifogás elbírálására nem a Baranya Megyei 04. 
sz. Országgyőlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága jogosult, ezért 
az ügyet az elbírálására jogosult Országos Választási Bizottsághoz átteszi.  
 
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül megérkezıen a 
Baranya Megyei 04-es számú OEVB-hez benyújtandó, a Baranya Megyei 
Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezésnek van helye. 
 
 

I n d o k o l á s 
 
 

A Baranya Megyei 04. sz. Országgyőlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottság az elıterjesztett kifogás alapján az alábbi tényállást állapította meg: 
 
Pálmai Attila 2010. március 19. napján a választási bizottságnál kifogást 
terjesztett elı, melyet 2010. március 22. napján kiegészített. A kifogásban 
elıadta, hogy a Magyar Szocialista Párt szóvivıje által politikai magazinnak 
nevezett „Narancsvidék” címő választási kiadvány nem tartalmazza a 
szerkesztésre és kiadásra vonatkozó fontosabb adatokat (impresszum), ezzel az 
azt készíttetı és terjesztı MSZP, mint jelölı szervezet megsértette a Ve.-t és a 
sajtótörvényt. Bizonyítékként csatolta a Narancsvidék c. politikai magazin egy 
eredeti példányát, valamint a Népszava online 2010. március 10-i tudósítását 
Budai Bernadett sajtótájékoztatójáról. A kifogást azzal egészítette ki, hogy az 
OVB 2010. március 19. napján kelt 186/2010. számú határozata – melyben az 



MSZP-t eltiltotta a lap további terjesztésétıl – ellenére az MSZP a terjesztést 
tovább folytatta. 
 
A választási bizottság megállapította, hogy a kifogás elbírálására hatáskörrel 
nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy országos terjesztéső lapról van szó, ezért 
a kifogást a Ve. 77. § (3) bekezdése alapján az Országos választási Bizottsághoz 
átteszi. 
A határozatot az OEVB a Ve. 90/A. § (2) bekezdés c./ pontjában biztosított 
jogkörében a Ve. 3. §, 29. §, 29/A. §, 29/B szerint eljárva hozta meg. 
 
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések a Ve. 79. § és 80. §-on alapulnak.  
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