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HATAROZAT

A

Salg6tarj6ni Helyi YillasztSsi Bizottsdg

(a

tov6bbiakban:

HVB) a Moln6r Kdroly

<inkorm6nyzati k6pvisel6jel<ilt iltal2019. szeptember 18-rin benyrijtott kifog6st elutasitja.

hatfirozat ellen az tigyben 6rintett termdszetes 6s jogi szem61y, jogi szem6lyis6g n6lktili
szewezet fellebbezdst nyrijthat be.
A fellebbez6st szem6lyesen, levdlben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben jogszab6lys6rt6sre

A

hivatkoz6ssal, illetve avillasztdsibizottsfry m6rlegel6si jogkdrben hozotthatitrozata ellen lehet
benyfjtani. Nem nyijthat be fellebbez6st az igyben eljrirt vSlasztdsibizotts6g 6s annak tagtra.
A fellebbez6st a TertiletiY6laszt6si Bizottsrlghoz (3100 Salg6tarjrin, R6k6czi ft 36.) cimezve
a Salg6tarj6ni Helyi Yillaszthsi Bizotts6gn6l (3100 Salg6tarj6n, Mrizeum ter I., szem6lyesen:
I. emelet 125. iroda, e-mail: iegyzo@saleotarjan.hu) kell el6terjeszteni rigy, hogy az
legk6s6bb ahatinozat meghozatalflt6l szdmitott 3. napon (2019. szeptember 22.) 16.oo 6rhig
megdrkezzen a Salg6tarjini Helyi V5laszt6si Irod6hoz. E hat6rid6 jogveszt6.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a fellebbez6s jogalapjdt; a k6relem benyrijt6j6nak nev6t,
lakcim6t (sz6khely6t), 6s - ha lakcim6t6l (sz6khely6t6l) elt6r - postai 6rtesit6si cim6I; a
kdrelem benyujt6j6nak szem6lyi azonositojit illetve ha kiilftildcin 616, magyarorszitgi

lakcimmel nem rendelkezo villasztopolgilr nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
szemlIyazonoss6g6t igazol6 igazolviny6nak tipus6t 6s szSmh|, vagy ajel616 szewezet vagy
m6s szervezet eset6ben a bfr6s6gi nyilv6ntart6sba-v6teli szdmdt.

A

fellebbezls tartalmazhatja benffit6jdnak telefaxszitmifi vagy elektronikus lev6lcim6t,

illetve k6zbesit6si megbizottjinak nev6t, telefaxsz6mdtvagy elektronikus 1ev61cim6t.

INDOKOLAS

Molnar K6roly <inkormrinyzati k6pviselojelolt 2019. szeptember 18-6n lev6lben kifog6st
nyrijtott be a HVB-hez a vSlasztdsi eljdr6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVL T<jrv6ny 2. $ (1)
bekezd6s a) pontja 6s a Bi.intet6 Torv6nykrinyvr6l sz6l6 2012. 6vi C. tcirv6ny 224. S Q)
bekezd6se megs6rt6se miatt. A K6relmezo el6adta: ,,A mai napon Tdthmihdly Zoltdn
Salg6tarjdn 03. szdmil vdlasztfkerillet egtdni kdpvisekijeldltje a Facebook-on, nagy
nyilvdnossdg ekitt, egy a Messengeren folytatott magdnbeszdlgetdsilnket jelentette meg.
Vdlemdnyem szerint ez egltdrtelmiien kimerfti a levdltitok megsdrtdsdnek tdnyalldsdt, ezdrt
cselekedete alkalmas a vdlasztds tisztasdgdnak megsdrtdsdre. "
A[it6s6nak alffiimasztdshraaK6relmez6 csatolt 8 db k6perny6fot6t, mint bizonyit6kot.

A HVB megfillapitotta, hogy a Kerelmez6 beadv6nya megfelelt a villasztdsi elj6rdsr6l s2616
2013.6vi XXXVI. ttirv6ny (a tovribbiakban: Ve.) kifog6s benyrijt6s6ra vonatkoz6 208. $, a
209. $ (1) bekezd6s, illetve a212. $ rendelkez6seinek.

A Ve. 139. $ (1) bekezddse szerint a villasztdsi kamprinyidlszak a szavazds napjdt megelozo
5

0. napt6 1 a szav azds napj 6n a szav azSs

b e fej e z6

s6i

g tarl.

A Ve.

140. $ szerint kamp6nyeszkoznek minosiil minden olyan eszkdz, amely alkalmas a
v6laszt6i akarat befolydsolishravagy annak megkis6rl6s6re, igy ktildnrisen a
a) plakht,
b) je1<i16 szervezetvagy jel6lt 61tal tort6n6 krizvetlen megkeres6s,
c) politikai rekl6m 6s politikai hirdet6s,
d) v6laszt6si gyiil6s.

A Ve. 141. $ alapjhn kamp6nytev6kenysdg akampfinyeszkozdk kamprinyid6szakban

tdrt6n<i
felhasznhlSsa 6s minden egy6b kamprinyidoszakban folytatott tev6kenysdg a v6laszt6i akarat
befoly6sol6sa vagy ennek me gkis6rl6se c61j 6b61.

A Ve. 218. $ (1) bekezd6se szerint avillaszltdsibizottsilg

a kifog6sr6l a rendelkezeserc

6116

adatok alapjdn dont.

A Ve. 43. $ (1)-(2), 6s (5) bekezd6se

szerint a villasztisi bizotts6g a rendelkezesere 6116
bizonyit6kok alapjfn tiszthzza a ddnt6shozatalhoz sziiks6ges t6nyrl116st. A vitlasztilsi bizotts6g
eljSrhsdbanminden olyan bizonyit6k felhaszn6lhat6, amely alkalmas atenyilllSstisztdzilsilnak
megkonnyit6s6re. Bizonyit6k kiil6n<isen: a nyilatkozat, az irat, az fr6sbeli tanrivallomris 6s a
tfurgyi bizonyitdk. A viiasztfsi bizottsdg a bizonyit6kokat egyenk6nt 6s dsszess6gtikben
6rt6keli, 6s az ezen alapulo meggy6z6d6se szerint illlapitjameg a t6ny6l16st.

A Ve. 220. 5 6rtelm6ben ha av6laszt6si bizottsag akifogilsnak nem ad helyt, azt eb,ftasitja.

A HVB megtregyzi, hogy a K6relmez6 6ltal leirt

cselekm6nyek trilmutatnak a Ve. alapelvi

rendelkez6seinek s6relm6n, azok, ahogyan affa a K6relmezo is hivatkozik a lev6ltitok
megsdrt6s6nek v6ts6ge megval6sulis6t is eredm6nyezhetik. A Btk. szerinti t6ny6116sok
megval6sul6sSnak megvizsg6l6sa azonban nem a villasztitsi bizotts6gok, hanem a
btintet6iigyben elj6r6 hat6s6gok hat6sk<irdbe tafioz6 k6rd6s. Mindezek alapjhn a HVB a
b e c s ato lt bizonyit6k okat kizfr 6l ag o nmag 5b an v izsgilIta.

A HVB meg6llapitotta, hogy a vfiasztdsok kitriz6se el6tt folytatott

maghnbesz6lget6snek a
k6pviseldjeldlt 6ltal kamp6nyid6szakban a Facebook-on trirt6no nyilv6nossitgrahozatala a Ve.
141. $ m6sodik fordulata alapjiln kamp6nytev6kenys6gnek min6siil, amelynek meg kell
felelnie aYe.2. $ (1) bekezd6s a) pontj6ban foglalt avillasztdstisztashga alapelvnek.

S6rti a v|laszths tisztashginak alapelv6t az,ha valaki rigy gyakorolja a jogait, vagy teljesiti
kdtelezetts6gdt, hogy annak eredm6nyek6pp a vtiasztopolgdri akarat szabad kifejez6s6t
korlifiozza.

A HVB meg6llapftotta, hogy a kamp6nytev6kenys6g Ve.-ben elismert celja avirlaszt6i akarat
befoly6sol6sa vagy annak megkfs6rl6se, amely azonban a v6laszt6polg6ri szabad akarat

kifejez6s6t nem korl6tozhatja. A mag6nbesz6lget6s nyilv6nossh tdtele 6s ahhoz v6lem6ny
fizdse (,,Mindezt az6rt osztom meg, hogy v6gre l6ss a p6lydn. Ezazzl N6h6ny v6rosvezet6
egyenesen g6tja Salg6tnjan fejl6d6sdnek. . . . ,,) azonban semmik6ppen sem megy t'01 ezen a
m6rt6ken.

A HVB a fentiek alapjan

a

kifog6st elutasitotta.

A HVB ahatfrozattfiaYe.2l4.'$ (1) bekezd6s6ben, aYe.220. $-ban, valamint a 307/P. $ (1)
bekezd6s b) pontj6ban kapott hat6skcir6ben elj6rva hoztameg.
Ahatirozattal szembeni fellebbez6si jog a Ve. 22I. $, valamint a223-224. $-ain alapul. A
hat6rid6l<rol a Ve. 10. $-a rendelkezik.

Salg6tarj 6n, 2019 . szeptember 1 9.
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Kapjak:
1. Moln6r Kriroly - lakcim6n
2. SALGOTARjAN, Szeretem! Egyesiilet - sz6khely6n
3. Demokratikus Koalfci6 - sz6khely6n
4. Jobbik Magyarorszhgert Mozgalom - sz6khely6n
5. Lehet M6s a Politika - sz6khely6n
6. Momentum Mozgalom - sz6khely6n
7. Magyar Szocialista PArt- sz6khelydn
8. P5rbesz6d Magyarors zhg1rt P iLrt - sz6khely6n
9. Tarj{niV6roslak6 Egyesiilet - sz6khely6n
10. T6thmih6ly Zoltdn- lakcim6n
11. kattfur

