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A VeszPrém megYei 4. sz. OEVKYálas_ztási Bizottság a Dr. N , k ,p . általbenyújtott
kifogás targy ában meghoáa a következő

határozatotz

{tesafm megYei 4. sz. OEVKYálas.ztási Bizottság a kifogást aválasztásr eljárásról szóló2013, évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: ve) 213. § a) ionüa urup;en eraemi vizsgálatnélkül elutasída.

Ahatározat ellen a meghozatalától számított3 napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással- az ÜgYben érintett természetes és jogi szernély, jogi "siemayi'reJ 
nelküli szervezetszemélYesen, levélben, telefaxon vagy 

-elóktroniku, -t.ue]u"n 
feilebbezést nyújthat be. Afellebbezést a Veszprém megyei +. sz.-oBvK Választási Bizottságárrál (8500 Pápq Fő u. 5.,telefax: 89l313-989,:Tui1' titkarsag@papa.hu) kell előterjesztű ugy, t ogy az legkésőbb2022. április 6-án 1,6.00 óráig megé*ezzen.

Indokolás:

Dr, N Á iP ,, mint a,,Fidesz-Kdnp IV: számú választókerületi jogi képviselője, 2022.március 31-én kifogást terjesztett elő a BLottsághoz aÚ.. r+q. §-ában, Tll.tu. a Ve. 2. § (1)bekezdés e) pondában foglaltak megsértése okán]
Előadta, hogY részére megküldött lakossági megkeresés alapján, az őt megkereső szem élyhez2022, március 28-án a +36203444494 teleionszámról a Ueadvanyához csatJlt te.e, nélkiili smsÚzeng*! érkezett ÚgY, hogY korábban a" l1s címzettje személyós adatainak potititui tartalmúiizen§Íek továbbítására iórtenő felhaszrrálálához n.* iárt i"Á:Áí|iőíia s"erint ez azÜzenet aválasztői akarat befolyásolására irányul, e teki"ntetben tehát ta.p?oy.."r. öznek, azonbelül is aYe.1,49. §-a szerinti közvetlen potititai kamprán/nak minősül.
Hivatkozott továbbá a Ye. 1,49. §-a, a VÓ. rS. §-a es u v.. sg. §_a összefiiggésére, és a Ve.149, §-a, illetve a Ve. 153. §-a, valamint 

1 Y; 2. § (1) bekeáés .l poniju alapján kérteismeretlen személlyel szemben megállapítani a jogszuffierte. Ényét.' 
E ----J

BeadvánYa végénismételten.utalt liépviielői jo§kórérc és azebből filkadó kötelezettségeire, éskérte a Bizottságot, hogy a tényállási tisztaziiúrvestedlen.

A Bizottság a beadványt megvizsgálta.

A Bizottság megállaPÍtotta, hogy a beadvány aYe.209. § (1) bekezdésében foglalt határidőnbelül megérkezett a Bizottsághóz.

A Ve, 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,
b) elkésett,
c) nem tartalmazzaa212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy
d) annak elbírálása nem taftozik egyik választású izo,tÁeghatáskorébe sem.



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

a választási eljárás uiup"tuóin.k megsértésére (a tov-auuiatuan együtt: jogszabálysértés)

hivatkozással a kozpo.rii ,rén3.gyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szewezet,

tovább1 az ügyben érintett természetes és jogi szeméLy,jogi személyisóg nélküli szewezet

nyújthat be.

A Bizottság megállapította, hogy ,,Fidesz-Kdnp IV: számú választókerÜleti jogi kéPviselŐje"

meg|elölésből nem állapítható meg egyértelműen, hogy a benyújtó kinek a képviseletében jar

el. Ami viszont *.gátrapttható -lrrúl a beadvány benYÚjtója tÖbbszÖr is utal rá -' hogY a

benyújtó jogi képviseloient jfu el, azonban .*e-k igazo|ására bizonyítékot nem csatolt a

beadványához. A Ve. 208. §la meghatározza, trogy tit jogosultak_!,|ogi'.benyújtására, A

kifogás benyújtója azonban jelen esetben 
'^ugát 

nem i Ve. 208, §_ában felsoroltak

valamelyikeként azonosította, Ú*"* egyértelmiiá j99i képviselőként lépett,fel, Arra nézve,

nincs jogszabályi tilalom, hogy a ve.}os. §_ában r.troroitut jogi képviselővel jarjanak el,

viszont ebben * 
"r.ib.n 

i, .gÍ;rt.t*ii.n ti tett derülnie a beadványból, hogY.a jogi kéPviselő

kinek a képviseletében lóp á. Jelen esetben azonban ez - bizonYÍtottság hiánYában - nem

állapítható ..g, igv 
"Jgrö'.o.on 

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 jogorvoslatról szóló tájékoztatás

a Ve. ].0. §_án, 221. § (t) uelezáé sén,223., §(r) és (s) ueúezoesén és 224. § (1)_(2) bekezdésein

alapul.

Pápa,2022. április 3.
,lJ Nr=

Dr. SÓmogyi Natália

Veszprém megyei 4. sz. OEVK Választási Bizottság
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