VAS MEGYEI 01. SZÁMÚ
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Szám: 1302-114/2006.

Tárgy: Kalocsai Máté nyilatkozata, valamint az
MSZP Szombathely Városi szervezete
választási kifogása

10/2006. (03.29) Vas megyei 01. sz. OEVB
HATÁROZAT
A Vas megyei 01. sz. OEVK Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási
Bizottság) az MSZP Szombathely Városi Szervezete által benyújtott választási
kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Kalocsai Máté nyáregyházai lakos nyilatkozatát, a korábban meghozott 7/2006
(03.20.) számú Vas megyei 01 sz. OEVB határozatnak (iktatószám: 1302-81/2006.)
megfelelően megküldi, bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, az eljárás
lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Vas megyei Rendőrfőkapitányságnak kiegészítve az MSZP kifogásával.
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
Az MSZP Szombathely Városi Szervezete 2006. március 27-én kelt, választási
kifogással fordult a Választási Bizottsághoz, ugyanezen a napon 2006 március 27-én
Kalocsai Máté nyáregyházai lakos, egy kézzel írott nyilatkozatot juttatott el a
Szombathely Városi Választási Irodához, amelyben leírta, hogy képviselő
jelöltségétől visszalép. A visszalépés okaként azt jelölte meg, hogy meg nem
engedett, etikátlan segítséget vett igénybe annak érdekében, hogy összegyűljön a
jelöltségéhez szükséges 750 db ajánlószelvény. A kifogást benyújtó MSZP jelölő
szervezet előadta, hogy a hivatkozott nyilatkozat, amely megjelent a „nyugat.hu”
internetes hírportálon is,
olyan tartalmú, amely felveti a választási eljárás
tisztaságának és demokratikus mivoltának sérelmét. „A nyilatkozat szerint Kalocsai
Máté ajánlószelvényeit külső segítséggel gyűjtötte össze, forrásként pedig a FideszMPSZ-t jelöli meg. A nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy indulása esetén a FideszMPSZ anyagi támogatást helyezett kilátásba annak érdekében, hogy ezzel is
nehezítsék Dr. Hankó Faragó Miklós SZDSZ-MSZP képviselőjelölt választási
esélyeit.”
A Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás elkésett, tekintettel arra, hogy a
jelölési időszak 2006. március 17-én 16.00 órakor lezárult. A választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban V.e.) 77. § (1) bek. szerint a kifogást úgy
kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől
számított 3 napon belül megérkezzen.
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A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 211.§ a választás, a
népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekményt definiálja és
büntetni rendeli.
A Választási Bizottság megállapította, hogy nincs hatásköre az ügyben való
eljárásra, ezért a feljelentést, Kalocsai Máté nyilatkozatával és az MSZP kifogásával
kiegészítve teszi meg a nyomozás lefolytatására jogosult szervnél.
A Választási Bizottsága határozata az idézett jogszabályokon, valamint a V.e. 29/B.
§ (1), (2) bekezdésén alapul.
A Választási Bizottsága a jogorvoslati jogot a V. e. 79. § -a és 80. § -a alapján
biztosította.
A Választási Bizottság a feljelentésről, a V.e. 90/A.§ (2) bek. i.) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján döntött.
Szombathely, 2006. március 29.
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