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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK
78/2014. (IX.11.) HVB HATÁROZATA
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 307/P. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított
hatáskörében eljárva a Szabó Balázs 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 95. I/1. szám
alatti lakos által - 2014. szeptember 5. napján sajtótájékoztató tiltott helyen történő megtartása
miatt - benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
HATÁROZATOT:
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a kifogásnak az alábbiak
szerint helyt ad:
Megállapítja, hogy dr. Hadházy Ákos a Legyen Más a Politika jelölő szervezet
Szekszárd Megyei Jogú Városban induló polgármester-jelöltje a 2014. szeptember 5.
napján, a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában tartott
sajtótájékoztatójával megsértette a Ve. 145. § (2) bekezdésének azon fordulatában
foglaltakat, mely szerint állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló
épületben választási kampánytevékenységet folytatni tilos.
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján eltiltja a jogsértőt a további jogszabálysértéstől.
A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,
jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási
bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani a Nemzeti Választási
Bizottságnak címezve.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly
módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon
megérkezzen a választási bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, 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. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a
fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.
INDOKOLÁS
Szabó Balázs 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 95. I/1. szám alatti lakos 2014.
szeptember 8. napján 15 óra 02 perckor kifogást nyújtott be Szekszárd Megyei Jogú Város
Helyi Választási Bizottságához.
A kifogásban foglaltak szerint dr. Hadházy Ákos polgármester-jelölt úr 2014. szeptember 5.
napján pénteken sajtótájékoztatót tartott a Polgármesteri Hivatal képviselői szobájában.
A sajtótájékoztató megtartása – a jogorvoslati kérelem szerint – ellentétes a Ve. 145. § (2)
bekezdésében foglaltakkal.
A kifogást benyújtó kérte az ügy kivizsgálását és a megfelelő lépések megtételét.
A tényállás feltárásához továbbá mellékelt egy, a www.teol.hu honlapon közölt cikket,
valamint megjelölte a Tolnatáj Televízó 2014. szeptember 5-i esti híradójának webes
elérhetőségét.
A HVB megállapította, hogy a kifogás – Ve. 215. § szerinti – érdemi vizsgálat nélküli
elutasításának okai nem álltak fenn, így annak érdemi tárgyalása nem mellőzhető.
A HVB a benyújtott iratokat áttekintette, a kifogásban megjelölt linken a híradó
adását megtekintette, a szóban forgó „képviselői irodát” Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalában a helyszínen megtekintette, valamint 2014. szeptember 9-i
ülésén felhívta dr. Hadházy Ákos polgármester-jelölt urat, hogy tegye meg észrevételeit
2014. szeptember 11. 14 óráig a kifogással kapcsolatban, továbbá felkérte a TolnaTáj
Televíziót, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hol készített dr. Hadházy Ákos
sajtótájékoztatóján felvételeket 2014. szeptember 5. napján.
A Tolnatáj Televízió a nyilatkozatát a megjelölt határidőig nem tette meg.
A bizottság az ülésen meghallgatta Szabó Balázst, aki szóban kiegészítette írásbeli kifogását.
dr. Hadházy Ákos az által elektronikusan megküldött észrevételeiben maga sem nem vitatta,
hogy a panaszban megjelölt időpontban sajtótájékoztatót tartott a Polgármesteri Hivatal
képviselői irodájában.
A választási bizottság megállapította a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, hogy a
sajtótájékoztató kampánytevékenységnek minősül a ve. 141.§-ban foglaltak alapján, továbbá
azt is megállapította, hogy kampányidőszakban történt, tekintettel arra, hogy a
kampányidőszak 2014. augusztus 23. napján megkezdődött. Továbbá bizottság azt is
megállapította, hogy a szóban forgó sajtótájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalában zajlott részben a tv felvétel alapján részben pedig abból, hogy a
polgármester-jelölt úr sem vitatta.

A vonatkozó jogszabályok értelmében:
A Ve. szerint:
139. § A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján
a szavazás befejezéséig tart.
145.§
…
(2) A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek,
jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és
egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló
épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az
ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll
rendelkezésre.
141. § Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és
minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása
vagy ennek megkísérlése céljából.
21. A tényállás megállapítása
43. § (1) A választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a
döntéshozatalhoz szükséges tényállást.
(2) A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely
alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az
irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték.
(3) A választási bizottság a kérelmező részére – kérésére – biztosíthatja a szóbeli
nyilatkozattétel lehetőségét. Ez esetben az ellenérdekű fél számára is – ha jelen van – lehetővé
kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt.
(4) A választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású
tényeket nem kell bizonyítani.
(5) A választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen
alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
218. § (1) A választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.
(2) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad
a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,
b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,
c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és
megismételteti,
d) a választási kampány szabályainak megsértése, illetve a 124. § (2) bekezdésében és a
155. §-ban foglalt kötelezettség megszegése esetén bírságot is kiszabhat.
A Választási Bizottság a megállapított tényállás és a vonatkozó jogszabályok alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Választási Bizottság határozata a Ve. 43. §-ban, 46. §-ban, 48. §-ban, 49. § (2)
bekezdésben, a 145. §-ban, a 208. §-ban, valamint a 214. § és 218. §-ban foglaltakon alapul.
A jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223-225. §-ain alapul.

Szekszárd, 2014. szeptember 11.

Dr. Molnár Péter
HVB elnök

Értesül:
1.) Szabó Balázs – kifogást benyújtója
2.) dr. Hadházy Ákos
3.) Irattár

