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A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság
8/2009. (VI. 7.) TVB határozata

A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság                                                   szám alatti 
lakos 2009. június 7-én érkezett kifogását elutasítja. 

Jelen  határozat  ellen  annak  meghozatalától  számított  3  (három)  napon  belül  az 
Országos Választási  Bizottsághoz címzett  fellebbezéssel lehet élni.  A fellebbezést a 
Tolna Megyei Területi Választási Bizottságánál (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13.)  kell  benyújtani,  oly  módon,  hogy az  legkésőbb 2009.  június  10-én 16.00  óráig 
megérkezzen.

Indokolás

                                         2009. június 7-én kifogást nyújtott be a Tolna Megyei  
Választási Bizottsághoz. Kifogásában sérelmezi, hogy az Európai Parlament tagjainak 
választása napján, azaz 2009. június 7-én 16:42 órakor telefonon hívták,  hogy még 
nem volt szavazni és szavazzon az egyik – kifogásában meg nem nevezett – pártra.

A  kifogást  előterjesztő  véleménye  szerint  a  leírt  magatartás  megsértette  a 
kampánycsendet.

Az ügyet a Tolna Megyei Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2009. június 
7-én tartott ülésén tárgyalta.  A Bizottság a tényállás tisztázásához a kifogást benyújtó 
által csatolt tanúnyilatkozatokat figyelembe vette, egyéb bizonyítást nem folytatott le. 

A  Bizottság  megállapította,  hogy  a  kifogásban  leírt  magatartás  alkalmas  lehet  a 
választók akaratának befolyásolására, azonban ahhoz,  hogy a Ve.  41.§-ában foglalt 
kampánycsend  szabályainak  megsértése  megállapítható  legyen,  ennek  rögzítésén 
túlmenően szükséges a jogszabálysértő kilétének megállapítására alkalmas bizonyíték 
csatolása is.

A  Bizottság  a  rendelkezésre  álló  bizonyítékok  alapján  nem tudja  megítélni,  hogy a 
telefonhívást  ki  és  milyen  célból  tette,  így  a  kampánycsend  megsértésének 
megállapítását – az ennek megalapozását szolgáló bizonyítékok elégtelensége miatt – 
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nem  tartotta  lehetségesnek,  és  a  határozat  rendelkező  részében  foglaltak  szerint 
döntött.

A  Bizottság  határozatát  a  Ve.  29./A.-B.  §-aira,  valamint  a  78.  §  (3)  bekezdésére 
figyelemmel hozta.

A  Bizottság  hatáskörét  a  Ve.  99/K.  §  (1)  bekezdésének  c)  pontja,  valamint  a  (4) 
bekezdés a) pontja állapítja meg.

A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 4. § (3) bekezdésén, 79-80. §-án alapul.

Szekszárd, 2009. június 7.

Dr. Kutas Sándor
a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság
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