
HELYT VALASZTAST BTZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

67/2019.(tX.09.) tlVB h aterozata
kifoges ebireaserSt

A Balassagyarmati Helyi v^laszasi Bizoftseg ftovebbiakban: HVB) a Hajnat s6ndor M6ty6s ( 2660
Balassagyarmat Baftha Erem'r utca 19; Ema :sandor.m.hajnar@gmair.com) megbizoft eftat a
szdvefseg a Balassagyarmatiak1ft Egyesatet Gzekhetye: Balassagyarmat szobok puszta 4. bir./sagi
nyilvdntaftesi szema:12020002139), nevqben beny1jtoft kifoges ftrgyeban - 3 egybehangzo gen
szavazaftal - meghozta a kAvetkez'

haErozatot:

A Balassagyarmati Helyi Vebszhsi Bizotgeg a kifogest elutasitja.

A hahrozat ellen - annak meghozatal^t6t szemtbft h6ron (3) napon beliil - a kazponti
nevjegyzekben szerepl1 velaszt'polgar, jelolt, jel6l6 szervezet, tovibbe az ugyben erintett
9r,mesz?te2 6s iogi szem6ry, iogi szemeryiseg neku szervezet szem'ryesen, tei'rben a Heryi
valasztesi Bizottsagnal e660 Batassagyarmat, Rek6czi fejedetem 0t 12. szed, biefaxon (06-31300-
782) vagy elektronikus levelben (valasztas@batassagyarmatr.hu), jogszabetyseft'sre hivatkozassal,
illetve a vehszftsi bizofts'g mercgeasi jogkoreben hozott danrcse etEn, i etikmentesen fellebbezest
nyuithat be ? N6gred Megyei rertileti vabszasi Bizoftsdgnak (3100 satg6tarj6n, Rek6czi ut 36.)
cimezve. A fellebbez6st (tgy kell beny1jtani, hogy az 2019. szeptember ho tz'. naplan 16,00 ordig
megerkezzen.

Indokoles
Hajnal sandor Metyas, a szdvefs6g a Balassagyarmatiakeft Egyesiitet - mint a 2019. 6vi
dnkormanyzati velaszasokon indul' jelal' szetuezet - nev6ben 2019. szeptember 06. napjen 13 6ra
15 perckor iralsban kifoge$ ny1jtott be a Helyi Vailaszasi Bizoftseghoz.

A beadvenyban el6adta, hogy a Fidesz Magtar pouei szdvetseg' 6s a Kereszteny Demokrata
Neppeft jel6l6 szervezetek megs6fteft'k es folyamatosan megseftik a ve. 2. s ft) bekezdes e)
ponueban foglalt j1hiszema 6s rendettet':sszera joggyaiorles ahpetvet 

- aziltal, hogy a
,,Balassagyarmat szeretlek!" Facebook oldaton - anety n6vjegy6ben A FtDEsz-KDNp poLcARl
SZOVETSEG iel1ttieinek otdalakent szerepel - 2tJ1g. szeptem'nel's. napj6n 1T 6ra a pZrixor io)zetett
poszueban ellenfeleit teszi felelasse vAlasztitsi pbketjainak megrongil+sert, melyet a " Gratutillunk
ellenfeleinknek a tisztesseges kampenyrajthoz! " mondat egy6ftelmAentkifejez.

A kifoge$ beny1jto e aspontja szerint: ,,86r az id'zeft sz,vegbe nyfltan a Kifog6stev6 nevet nem
emlitik, az ellenf6lkent t1ftenl megnevezes egyeftehfren es beazonoFithat1an a Kifog1tstev1re utat,
mivel a 2019. okt'ber 13-i Ankormanyzati k6p'16.16n €s polgdrmesl:prek vdlaszt1sin mes 

'rdemipolitikai ellenfele nincs a Fidesz-KDNp poberi Sitlve$eg jet'ttjeinek."

Felhivta a figyelmet arra is. hogy a kifogesoft beje:lgyzesben semmilyen otyan bizonyitek nem szerepel.
mely al1tdmasztan', hogy ellenfeleinek, kaztiik a Kifogesbv1nek tpsze van 

'vetaszt'si 
plakiltjai

megrongabsban, tovabbe arra val6 bizonyirck)t sem teft k6zze, hqgy a rongeas a kifogesbv,
1rdekeben t6ft6nt volna, noha a 151/2019. NV8 ha6rozat €ftetn6ben i s6reln;t szenvedei f,lnek
kell bizonyitania, hogy a jogs6ft6 cselekm'nyt kinek az 

'rdekeben 
val'gibftek meo.

,,lgy nyilvenval' a 151/ 2019. NvB haarozat aapj6n. hogy a Kifog^Atev1nek iem tudhat, be egy
is me retle n szem'ly csele kedete."

A leift tenya es abpien k6fte a Batassagyarmat,i Hetyi vebszasi Bizoltsegot, hogy a ve. 218. s e)bekgz!9s a) es b) pontia arapi1n 6 apitsa meg a iogszabetyserrcs klnyit 6s a 
-jogs6rr6t 

tirtsa et a
bvebbi jogseftesrcl.

Bizonyltekkent 2 db felvetelt csatolt, melyen a kifogesoft bejegyzes, valamint a hivatkozoft Facebook
oldal lethat6, i etdleg megjel1lte az oldal et1rhet'segeL



A Ve. 208. S-a
velasz6si euerAs

kifog6st a vAlasztesra irAnyad6 jogszabely, illetve a velaszas 6s a
megseftesere (a bvebbiakban egytift: jogszabelys'fted hivatkozessal

a k1zponti neujegyzekben vebszt'poqer, jelAlt, jel6l6 szeNezet, bvebbe az itgyben erintett
termeszebs es jogi szemely jogi szenelyiseg nelktli szeruezet ny1jthat be.
A Ve. 212. S-a afteheben:
,,(1) A kifogest irAsban - , Eveben, telefaxon vagy elektronikus bvehen eljuftatva - lehet
benyijtani.
(2) A kifogesnak

a) a jogszabdlys6rt6s
b) a jogszabelyseftes
c) a kifogas neveL lakclmet (szekhelyet) 6s - ha a takcimet6t (sz'khelyefit) efter -

poshi eftesil€si cimet.
d) a kifoges szemelyi azonosft'jAt, illetve ha a kAff'ldAn 616, magyarorsz^gi

lakcimmel nem vAlaszt6pober nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
szemelyazonosseget habsegi igazolvenyAnak tipusAt 6s szemet, vagy jel6l6 szeNezet
vagy m's szeruezet

(3) A kifoges bftalmazl beny0jt6jAnak telefaxszemet vagy elektronikus bvebim't, illetve
a bir6segi nyilventattAsba-vetefi szemeL

ke z be sitesi m eg bi zoftjen ak
A Ve. 218. S-a alapjen:
(1) A vdlasztdsi bizoftseg a

es bbfaxsz emet vagy elektronikus lev€lci m't."

a rendelkezesere e O adatok alapien dAnt.
(2) Ha a v^lasztdsi bizofts^g kifogesnak helyt ad

rcnyet,
jog sz a b 6 I yse ttest60l,

vagy annak a jogoNoslaftal 
'rintett 

reszet megsemmislti 6s

szabelyainak megseft'se, illetve a 124. S Q) bekezdeseben es a 1SS.
*ba n fog I a lt k'tel ezefts6g eseten birsegot is kiszabhat."

A Bizottsdg nege apitotta, hogy a kifogSst az arra jogosult nytjtotta be a Ve. 209. S ()
bekezdesdben megjelalt bel,l, az megfelel a velaszt^si eueresr6l sz6t6 rcNAny 212. S-eban
megha6rozott taftalmi

A Bizottsdg 6ll6spontja a kifoges nem alapos.

Balassagyarmat vArosban a 2019. oft'ber 13. napjera kittlz\ft helyi 
'nkormenyzati 

kepvisel6k 6s
polgermesterek

nyilvAntaftesba vett hanem pl. a Mi Hazenk Mozgalom es a Magyar Munk^speft
is, ezen felll fAggetlen jeldlt indult. Ennek okAn a kifogesbv6 aftal serehezeft mondat alapjen az
ellenf6lkent tOrrcno nem utal egyeftehfien es beazonosithat6an a kifogesbvare. Azt a
Bizoftseg nem tekintefte hivatkozdsnak, hogy a 2019. okt'ber 1?i 

'nkormenyzatikepvisebk es vehszffisen mAs erdemi politikai ellenfele nincs a Fidesz-KDNP Poheri
Szavetseg jel1ltjeinek. A
csak az 6rdemire.

Mindemelleft a Bizottseg a

mondat egyebke is bermely ellenfeke vonatkoztathat6, nem

is figyelembe vette danEse kialakltasa soren

A kifogesbvo
kapcsolatban
Szdvetsdg emuemeja, a Bmefte peftjenak vehszt'ssal kapcsolatos programjeL az oldal
bhet egy'fteh1en a szervezet nepszerfrsiEsere 6s a vebszt6polgdrok befolydsol^s1ra,

141 . $-a szerinti kampenyeszk'z fogalm6nak.enn6l Wva az megfelel a Ve.

A ,,vdlasztAsi kampeny

Keresztenydemokrata

A FIDESZ
eilit

kampAnyid6szakban
sz. vdgz1sl

nem csupen a FIDESZ-Magyar Polgdri Szdyefsdg 6s a
valamint a SzAvetseg a Balassagyarmatiak4ft EgyesAlet szerepel

Magyar Poqeri Szdvefs6g Facebook oldaldn el6rhet6 taftalonmal
A serelmezeft taftalomban megjelenik a FIDESZ-Magyar poberi

vebmenynyilvenites szabads6ga megnyilvenubsi formeja, ds
fontos a v4lemenyszabadseg 6rvenyes1l,se". [Kvk. lV. 37. 488/201 4/3.



A Bizoftsag vizsgalta, hogy a kifogesban s'relmezett kampenyeszk,z taftatma az Alapt6ru6ny lx. cikk
(1) bekezdeseben foglalt velemdnynyilvenifts szabadsdgdnak v6delmet etvezi-e, meft ameniyiben ez
igy van, nem val6sitja meg a Ve. 2. S () bekezd6s a) 6s b) pontjenak s'retmet.

Az Alaptarveny hivatkozoft rendelkez's'vet asszefiiggesben az Atkotmenybir6seg 14/2016. (vtt. 18.)
AB hatdrozatAban az atdbbiakat r1gzitefte: ,,a szabia v5tem6nynyitvdnitAshoz vZto pg a vilemenyt
annak 6ftek- 6s igazseghftahera tekintet n6tk(it vedi."

A K(tria Kvk.11.37.355/2018/2 sz6m(t v6gz6t;6ben ragzitefte, hogy az Arapt,rveny rx. cikk (1)
bekezd6seben etismeft v6rem1nynyituenitesi szabadsZg kiterjed 

-a 
vdlasztisi xaipany ioran ajelaltek 6s a jeldl6 szeNezetek 6ttat fotytatott kampenytev6*enyiegre.

Fentiekben kifejteft indokok atapje!1 ? BizotEeg (tgy itefte meg, hogy a kifogds Ergyave bttmegnyilvenu6s nem s6fti a ve. 2. s (1) bekezd1s a) 6s b) pontja izeriii erj1rdsiZtapetvJiit, ennet
fogva a ktogesnak nem adott helyt, azt a Ve. 21?.0. g-a atapj1i,n elutasitofta.

A.hat'rozat a vebszasi eueresr6r sz6t6 2013. 6vi xxxvt. t,Neny 2. s 0) bekezdes'n, 2oB. s-en,212. S-en, a 214. 6s a 218. g-ain, a jogorvostatrlt sz6t6 ftjekozhbs a Zit. $_an ahput.

A bizoftseg Ej4koztatja a k6relmez6t, hogy amennyiben a danrcs e en fellebbezni kivan, a
fellebbezesnek tartalmaznia kell a fettebbezes pgataplat Aogszabelyseft,sre hivatkozes, illetve a
ya.latzt?pi bilottsdg merbgercsi logk'rben hozoft dant6se), a felLbbezes benyljt6jdntai 

-nevet,

lakclndt (szdkhelyeI es - ha a lakcimet'l (szekhety6t6t) ett6r - postai 6ftesit6si cim6t, Z f"ttebb"r"s
beny1jtojenak szemelyi azonosit6jeL i etve ha a ktilf6td6n 6t6, magyarorsz^gi ;rciiiet nem
rendelkez6 vehszt1pober nem rendetkezik szen1tyi azonostt1vat, a mag\tar d amfobiriigii-ig"roto
okira6nak tipuset 6s szemet, vagy- jet6t6 sz:eNezet vagy m6s szervezet esetdben 2 birosagi
nyilvanbftesba veteti szemeL .A fellebbez's tartatmazi)tja beny0jt6j6nak tetefaxszemat vagy
?lekj!|niryys.l9vgl9inet, i et6leg kezbesitesi megbizottjdnak nev6t lsieieiaxsz6mdt vagy eteitronikus
levelclmeL A fellebbezesben 0j t'nyek 6s bizony,it'kok is fethozhat6ak.A bizoftseg hjekoztatja tovdbb6 a k6retmez6t, hogy a fellebhez,s a vebsztesi bizoftsag
haEroza6nak meghozatalAig visszavonhat', ug\yanakkoi a vehsztdsi bizoftseg az etjer6st hivatatb6l
folytathatja.




