
A Veszprém meryei 4. sz. OEVK Vátasztási Bizottság
12 12022. (IV.3.) határozata

A Veszprém megyei 4. sz. OEVKYátas.ztási Bizottság a Dr. Nr Á ,^ P, által benyújtottkifogás tát gy áb an me ghozta a következő

határozatot:

A VeszPrém megYei 4. sz. DEYK Választási Bizottság a kifogást a választási eljárásról szóló2013, évi XXXVI. tÖrvény (a továbbiakban: ve) 213. § a) pontja alapján érdemi vizsgálatnélkül elutasída.

Ahatározat ellen a meghozatalátől számított3 napon belül _ jogszabálysértésre hivatkozással- u ÜgYben érintett természetes és jogi szelnély, jogi "sámer}isáf -nerniri 
szeryezetszemélYesen, levélben, telefaxon vagy 

-eliktronikus -teveluen 
rene|uezest nyújthat be. Afellebbezést aYewrém megyei +. si.-oBvKYátasztási Bizottsá gőnal(8500 Pápa,Fó u. 5.,telefax: 89/313-989, e-mail: iitkarsag@papa.hu) tett eiote4esáeni úgy, hogy az legkésőbb2022. április 6-án 16.00 óráigmegérkezzen.

Indokolás:

Dr,N ,^ P ,minta,,Fidesz-KdnpIV: száműválasztókerületijogiképviselője.2022.
március 31,-én kifogást terjesáett elő a Bizottsághoz a Ve. l49. §-ában, Tu.tu. a Ve. 2. § (1)
!9keldés e) pondában foglaltak megsértése okán]
Előadta,hogY részére megkÜldÖtt lakossági megkeresés alapjrá.n, az őt megkereső szem ély 2022.március 29'én, Grőber Attila az elleruék koz-os jelöltje nevével ,,fémj elzett és éltető nevet,címet tartalmaző felhivast kaPott" úgy, hogy toráUU* a tevet címzettje személyes adatainakPolitikai .tartalmú üzenetek toyáiíltásŰ; történő felhasmalásehőz rl.. ;,l*t t hozzá.AllásPontja szerint ez az üzenet a vál,asztói akarat befol}ásolására irányut, e ietintetben tehátkamPánYeszkÖznek, azon belÜl is a Ve. 149. §-a ,".iinti közvetlen politikai kampánynakminősül. Fentiek igazolásfuacsatolta a levél másólatát is.
Hivatkozott továbbá aYe.1,49. §-a és a Ve. 89. §-a összefiiggésére, és a Ve. 149. §_a, illetve aVe' 153, §-a, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés .l p"rti. .r"p;án kérte ismeretlen személlyelszemben megállapítani a jogszabálysértés tényét. J
BeadvánYa végén ismételten,utalt képviselői jogkörérc és azebből fakadó kötelezettségeire, éskérte a Bizottságot, hogy a tényáIlási tisztáziiűi"esrcal'en.

A Bizottság a beadványt megvizsgálta.

A Bizottság megállapította, hogy a beadvány aYe.209. § (1) bekezdésében foglalt határidőnbelül megé rkezett a Bizottsághőz.

A Ve, 215, §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálatnélktil el kell utasítani, ha
a) nem a 208. § szerinti jogoJult nyújtotta be,
b) elkésett,
c) nem tafialmazza a212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy
d) annak elbírálása nem tartonik egyik választásib iza,t|seghatáskörébe sem.



A Ve. 208. §_a kimondja, hogy kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve aváIasztils és

a választási eljárás alapelveinet megsertesére (a toveuuiatuan együtt: jogszabálysértés)

hivatkozássur u ttirponii névjegyzékfien szereplő válas*őpolgár, jetii|t, jelölő szervezet,

továbbá az ügyben jrintett természetes és jogi izemély, jogi személyiség nélküli szewezet

nyújthat be.

A Bizottság megállapította, hogy ,,Fidesz-Kdnp IV: számít választókerületi jogi kéPviselŐje"

megielölésböl nem állapítható meg egyértelműen, hogy a benyújtó kinek a képviseletében jar

el. Ami viszont *.!árrupitr,ató _lrrúl a beadvány úenyújtója többször is utal rá _, hogy a

benyújtó jogi képvíseloilent jar e1, azonban .*.k igazolásfua bizonyítékot nem csatolt a

beadványához. A Ve. 208. §]a meghatározza, trogy tit jogosultak_k_r|og1..benyújtására. A
kifogás benyújtója azonban jelen esetben 

^ugát 
,re* i Ve, 208, §_ában felsoroltak

valamelyikeként azonosította, ú*.* egyértelműen jogi kéPviselőként léPett.fel. Ananéme'

nincs jogszabályi tilalom, hogy a ve. !os. §_ában iúo.oitut jogi képviselővel jarjanak el,

viszont ebben az esetben Í, .gly..t.t*űen ki teU aerumie a beadvránybÓl, hogY.a jogi kéPviselŐ

kinek a képviseletében lép iei. Jelen esetben azonban ez _bizonyítottság hiányában _ nem

allapítható ..g, igy ;J!rő .oron megállapítható a Ve. 215. § a) pontjában foglaltak fennállása,

Fentiekre tekintettel a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott,

A határozat a Ve. 208-212. §-án,2L4.§-án, 215. § c) pontján, a jogorvo-slatról szóló tájékoztatás

a Ve. 1,0. §_án, 2zr. § 1r) uelezáe sén,223. §(r) Js (r) uetezaeién és ?24.§ (1)-(2) bekezdésein

alapul.

Pápa,2022. április 3.
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Dr. §omogyi Natália
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