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Tárgy: kifogás elbírálása
HATÁROZAT

Cegléd Város Helyi Választási Bizottsága
H. A. 2019. október 13-án szavazóhelyiséghez történő szállításra való nyilvános felhívás
közzététele tárgyában benyújtott kifogásának
helyt ad,
megállapítja a jogszabálysértés tényét, és a jogszabálysértőt eltiltja a további
jogszabálysértéstől.
A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Pest Megyei Területi
Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház u. 7., 1364 Budapest, Pf. 112.) címezve
jogszabálysértésre hivatkozással a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál
illetékmentes fellebbezés nyújtható be úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2019. október 16án 16 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.
A határozat ellen a fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet személyesen (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) levélben, telefaxon
(53/511-406) vagy elektronikus levélben (jegyzo@cegledph.hu) Cegléd Város Helyi
Választási Bizottságánál (a továbbiakban: HVB) terjesztheti elő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
- a kérelem – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját;
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét;
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
H. A. 2019. október 13-án 15:20 órakor kifogást nyújtott be Horváth Gábor, Cegléd 7. számú
egyéni választókerületi képviselő jelölt kampánytevékenysége ellen.
A kifogásban foglaltak szerint Horváth Gábor képviselő-jelölt a mai napon, vagyis 2019.
október 13-án 12:44 perckor saját facebook oldalán felhívást tett közzé a szavazókörbe való
szállításhoz. A kifogás benyújtója bizonyítékként Horváth Gábor képviselő-jelölt facebook
oldaláról képernyőmentést végzett, és az ott található felhívást mellékelte a kifogásához.
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H. A. kifogását a Ve. 143/A.§ előírásai alapján nyújtotta be, egyúttal kérte a jogszabálysértés
megállapítását, valamint a jogszabálysértés elkövetőjének eltiltását a további
jogszabálysértéstől.
A Ve. 208. §-a szerint: „Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a
választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés)
hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
nyújthat be.”
A HVB megvizsgálta a kifogással szemben támasztott törvényi követelményeket,
megállapította, hogy a kifogás benyújtója jelöltként jogosult kifogás benyújtására. A kifogás a
Ve. 209.§ (1) bekezdése alapján határidőben érkezett a HVB-hez, a Ve. 212.§-ban
meghatározott feltételeknek megfelel.
A HVB ellenőrizte Horváth Gábor képviselő-jelölt facebook oldalát, ahol a felhívás a kifogás
bizonyítékául megküldött képnek megfelelően a határozathozatal időpontjában is olvasható.
Fentiekre tekintettel a HVB a Ve. 143/A.§ (2)-(3) bekezdései alapján a kifogásban
foglaltaknak helyt adott és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelő döntést hozta.
A Ve. 143/A.§ (2) bekezdése szerint:
„Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem
tehető közzé…”
A Ve. 143/A.§ (3) bekezdése szerint:
„Szavazóhelyiséghez történő szállításra való nyilvános felhívás közzétételének minősül az
olyan felhívás, nyilvános közlés vagy plakát, amely szavazóhelyiséghez történő szállítás
megszervezésére hív fel, szavazóhelyiséghez történő szállítást elősegítő eszközt népszerűsít,
vagy annak használatára hív fel. Szavazóhelyiséghez történő szállításra való felhívásnak
minősül a szavazóhelyiséghez való szállítás megszervezése, illetve a szavazóhelyiséghez való
szállítás szervezésére szolgáló számítógépes alkalmazás előállítása, közzététele.”
A határozat közlésére a Ve. 48. §-a szerint kerül sor.
A fellebbezés benyújtására a Ve. 221. § (1) bekezdésében, a 223. § (1)-(3) bekezdéseiben, a
224. § (1)-(4) bekezdéseiben, a 225. §-ában, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában
foglaltak, a jogvesztő határidő számítására a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt
rendelkezések vonatkoznak.
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §
(2) bekezdés 1. pontján alapul.
Cegléd, 2019. október 13.
Dr. Gyarmati Katalin
HVB elnöke
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