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A Szombathely Város Helyi Választási Bizottsága D. A. a D. Kft. ügyvezetője által benyújtott
választási kifogást
elutasítja.
E határozat ellen a döntés meghozatalától számított 3 napon belül bármely választópolgár,
jelölt, jelölő szervezet, érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést a jelen határozatot kibocsátó választási bizottságnál kell benyújtani, azt a Vas
megyei Területi Választási Bizottság bírálja el.
INDOKOLÁS
D. A., a D. Kft. ügyvezetője 2006. szeptember 30-án választási kifogással fordult a Választási
Bizottsághoz. Beadványában előadta, hogy az MDF szombathelyi képviselőjelöltje, Magyar
József 2006. szeptember 30-ára a Kámoni Arborétumért Egyesület vezetősége nevében
közgyűlést hívott össze. A kifogás benyújtója utalva Magyar Józseffel 2004. szeptember 24én történt levelezésére – melyben Magyar József közölte D. A.-val, hogy „a kialakult
belpolitikai helyzetre tekintettel az Arborétum aktuális kérelme ügyével foglalkozni nem tud” –
, mivel szerinte a belpolitikai helyzet változatlan maradt, Magyar József csak politikai
kérdésekben tud állást foglalni, önkormányzati kérdésekben nem. Ezek alapján a kifogás
benyújtója a szeptember 30-i közgyűlést politikai gyűlésnek minősíti, mely szerinte alkalmas
a kampánycsend megsértésére. D. A. a Kámoni Arborétumért Egyesület 2006. szeptember
30-ára szóló meghívóját kifogásához mellékelte.
A választási eljárásról szóló 1997. évi c. törvény 40. § (2) bekezdése szerint: „A
szavazást megelőző nap 0 órától a szavazás befejezéséig választási kampányt folytatni tilos
(kampánycsend).”
A választási eljárásról szóló 1997. évi c. törvény 41. § szerint: „A kampánycsend
megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így
különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölő szervezet által ingyenesen
juttatott szolgáltatás (szavazásra történő szervezett szállítás, étel-ital adása), pártjelvények,
zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása,
választási plakát (a továbbiakban: plakát) elhelyezése, a választói akarat befolyásolására
alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.”
A kifogás benyújtója kérte, hogy a Bizottság a Kámoni Arborétumért Egyesület 2006.
szeptember 30-án tartott közgyűlésének dokumentumait vizsgálja meg.
A Választási Bizottság megállapította, hogy a Kámoni Arborétumért Egyesület a 2006. évi
önkormányzati választásokon magát jelölő szervezetként nem regisztráltatta, jelöltet nem
állított. A Bizottságnak nincs joga egyéb szervezetek belső dokumentumainak bekérésére.
A Választási Bizottság a kifogást és a rendelkezésre álló bizonyítékokat megvizsgálta, és
megállapította, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg a
kampánycsend sértés ténye, és a kifogást elutasította.
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A Választási Bizottság határozata az idézett jogszabályokon, valamint a Ve. 29/B. § (1), (2)
bekezdésén és 78. § (3) bekezdésén, valamint a Ve. 105/A. (2) bekezdés d.) pontján alapul.
A Választási Bizottság a jogorvoslati jogot a Ve. 79. §-a és 80. §-a alapján biztosította.
Szombathely, 2006. október 1.
Szabó András sk.
elnök

