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17/2006. (04.09.) Vas megyei 02. sz. OEVB
HATÁROZAT
A Vas megyei 02. sz. OEVK Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási
Bizottság) Dr. Hende Csaba szombathelyi lakos országgyűlési képviselő és
országgyűlési képviselőjelölt által benyújtott választási kifogásnak helyt ad, és
megállapítja, hogy ismeretlen tettes, a választási plakátok letépésével megsértette a
választás tisztaságának megóvása, az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő
szervezetek között elvét.
A Választási Bizottság megállapította továbbá, hogy a telefonhívások sértették a V.e.
3. § a.) és d.) pontjaiban meghatározott választási alapelveket.
A Választási Bizottság a kifogás azon részét elutasítja, amely arra irányult, hogy a
megállapított jogszabálysértések elkövetésében az MSZP felelősségét állapítsa meg
és a további jogszabálysértéstől tiltsa el.
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
Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő 2006. április 6-án kelt, választási
kifogással fordult a Választási Bizottsághoz. A választási kifogásban előadta, hogy
„2006. április 5-én a Vas megyei 2-es számú választókerület területén több faluban,
így Táplánszentkereszten is az MSZP aktivistái letépték a FIDESZ-KDNP választási
plakátjait, illetve eltávolították, megrongálták azokat. A furnér-lapokra kasírozott nagy
méretű plakáttámláimat is eltulajdonították.
Előadom továbbá, hogy az MSZP aktivistái napok óta az egész választókerület lakóit
vezetékes telefonon folyamatosan hívják lakásukon, amelyre nézve számos
bejelentést kaptunk. Az MSZP-s aktivista a következő hozzávetőleges szöveget
mondja be: ”Hende Csabára nem érdemes szavazni, mert ő már listán úgy is bejut a
parlamentbe. Helyette ajánlunk egy dinamikus, fiatal jelöltet, Gaál Angelikát. A Hende
Csabára leadott szavazat elveszett szavazat.”
A Választási Bizottság a kifogásban foglaltakat megvizsgálta, a jogszabálysértés
bizonyítékait – a kifogás benyújtója által megjelölt tanukat meghallgatta.
A meghallgatott tanuk bizonyították, hogy valóban letépték a plakátokat, ill. a
bejelentéshez hasonló tartalmú telefonhívásokat is kaptak. Arra vonatkozóan
azonban nem sikerült egyértelmű bizonyítékot előterjeszteni, amely alkalmas lett
volna, az MSZP jelölő szervezet felelősségének megállapítására.
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A V.e. 3. § tartalmazza a választási eljárás alapelveit.
A választás tisztaságának megóvása, az esélyegyenlőség és a jóhiszemű és
rendeltetésszerű joggyakorlás elvei, a választási eljárásban résztvevő minden
személyre és szervezetre nézve kötelező. A leírt és bizonyított magatartásokkal
egyértelműen sérültek ezen alapelvek, ezért a bizottság a kifogás e részének helyt
adott és megállapította a jogszabálysértés tényét.
A Választási Bizottság határozata az idézett jogszabályokon, valamint a V.e. 29/B. §
(1), (2) bekezdésén és 78.§ (1) bekezdés a.) és b.) pontján alapul.
A Választási Bizottság a jogorvoslati jogot a V.e. 79. § -a és 80. §-a alapján
biztosította.
Szombathely, 2006. április 9.
Szabó András sk.
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