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19/2006. (04.09.) Vas megyei 02. sz. OEVB
HATÁROZAT
A Vas megyei 02. sz. OEVK Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási
Bizottság) Böröcz Miklós, az MDF jelölő szervezet nevében benyújtott választási
kifogásnak helyt ad, és megállapítja, hogy, a Nemzeti Fórum Egyesület Szombathelyi
Szervezete képviseletében Pete György és Kovács Jenő aláírású fizetett politikai
hirdetés megrendelői megsértették a választás tisztaságának megóvása, az
esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között elvét, valamint a jóhiszemű
és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét.
A hirdetés megrendelőit a további jogsértéstől eltiltja.
A Választási Bizottság a kifogás azon részét elutasítja, amely arra irányult, hogy a
megállapított jogszabálysértések elkövetésében a Nemzeti Fórum Egyesület
Szombathelyi szervezete és képviseletében Pete György, valamint Kovács Jenő
felelősségét állapítsa meg és őket 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
Böröcz Miklós az MDF jelölő szervezet nevében 2006. április 7-én kelt, választási
kifogással fordult a Választási Bizottsághoz. A választási kifogásban előadta, hogy
„2006. április 7-én a Vas Népe napilapban, fizetett politikai hirdetés jelent meg, a
Nemzeti Fórum Egyesület Szombathelyi szervezete képviseletében Pete György és
Kovács Jenő aláírással. „A hirdetés az igazi MDF hiteles jelöltjeinek nevezi dr.
Puskás Tivadart és dr. Hende Csabát, akik köztudomásúan egy másik politikai párt
illetve pártszövetség jelöltjei. A hirdetés „A Normális Szombathelyért!” mondattal a
hirdetést megjelentetők a Magyar Demokrata Fórum által használt „A Normális
Magyarországért!” szlogent plagizálja. Az igazi MDF hiteles jelöltjei ugyanis
jogállamban azok, akik ekként nyilvántartásba vételre kerültek: Vas megye 01. számú
választókerületében dr. Radnai Endre, Vas megye 02. számú választókerületében
Böröcz Miklós.”
A kifogást benyújtó kérte, hogy állapítsa meg a jogszabálysértés tényét és az
elkövetőket a további jogszabálysértéstől tiltsa el.
A Választási Bizottság a kifogásban foglaltakat, a jogszabálysértés bizonyítékait
megvizsgálta és áttekintette a hatályos jogszabályi előírásokat.
Megállapította, hogy a Vas Népe kérdéses lapszámában valóban megjelent a
kifogásolt fizetett politikai hirdetés.
A V.e. 3. § tartalmazza a választási eljárás alapelveit.
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A választás tisztaságának megóvása, az esélyegyenlőség és a jóhiszemű és
rendeltetésszerű joggyakorlás elvei, a választási eljárásban résztvevő minden
személyre és szervezetre nézve kötelezőek. A leírt és bizonyított magatartásokkal
egyértelműen sérültek ezen alapelvek, ezért a bizottság a kifogás e részének helyt
adott és megállapította a jogszabálysértés tényét és a hirdetés megrendelőit eltiltotta
a további jogsértéstől.
Nem tartotta azonban elegendőnek a bizonyítékokat a Bizottság arra nézve, hogy
megállapítsa a Nemzeti Fórum Szombathelyi Szervezete, illetve Pete György és
Kovács Jenő felelősségét, ezért a kifogás ezen részét elutasította.
A Választási Bizottsága határozata az idézett jogszabályokon, valamint a V.e. 29/B.
§ (1), (2) bekezdésén és 78.§ (1) bekezdés a.) és b.) pontján alapul.
A Választási Bizottsága a jogorvoslati jogot a V.e. 79. § -a és 80. §-a alapján
biztosította.
Szombathely, 2006. április 9.
Szabó András sk.
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