
A Veszprém megyei 4. sz. OEVK Választási Bizottság
1 4 l 2022. (IV.3.) határ ozata

|,Jeyprém megyei 4. sz. OEVKYálasztási Bizottság a T né T
kifo gás tar gy áb an meghoáa a következő

,Bl , által benyújtott

határozatot:

1Y_*lPtqm megYei 4. sz. OEVKVátasztási Bizottság a kifogást a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 220.-§ alapjá-n elutasída.

Ahatározat ellen amegltozatalától számított 3 napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással- az ijgYben érintett természetes és jogi sziméty, jogi "ámeryise! 
nerun szeryezetszemélYesen, levélben, telefaxon vagy 

-eliktronikus -tevetuen 
renebbeiest nyújthat be. Afellebbezést a Veszprém megyei 4. sz. oEvK Választási Bizottság*a isstio pápa,Fő u. 5.,telefax: 89l3t3,989,.:Tuil' titkarsagtOpapa.hu) kell előterjesztű ug& togy az legkésőbb

2022. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen.

Indokolás:

T' né T B 2022. március 31,-én elektronikus levélben érkezett beadványábanjeIezte,hogy 2U22. máicius 31,-éna06/301288-1120-as telefonszámról kérés nélküli telefonoshangÜzenet érkezett 
.a 

rés.zére Ú_8y, hogy korábban személyes adatai politikai tartalmú üzenetektovábbítására tÖrténó felhasználásátroz nem j arulthozzá."g, uhivas ataspontja szerint 
"Yiri*aválasztói akarat befolYásolásfua irányul, e iekintetben tehát kampányesÁoznet, azon belül isaYe.'1,49. §-a szerinti közvetlen politikai kampánynak minősül.

A Büottság a beadványt megvizsgálta.

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

A Bizottság megállaPÍtotta,hogy a Ye.21,5. §-ban foglaltak nem állnak fenn, ezérta kifogásrólérdemi döntést hoz.

A.beadvánY alaPlán.megállapíthatÓ, hogy a beadvány benyújtója ugyanazt a telefonszámotjelÖlte meg a saját telefonszámaként, valáint azon telófonszámként, amiről a kifogásolt hívrásérkezett.
MegállaPÍtható továbbá, hogY a beadvány benyújtója a jogsértés t alátámasztó bizonyltékokat
csak részben csatolta az alábbiakokán.
Bizonyítékként becsatolásra került a beadvány benyújtójának nyilatkozata, aminek tartalmaszerint,a beadvánY 

!9nYrijjlja a kifogásában megeÍ<iit Ól.ronr"ámra vonatkozóansenkinek
nem adott hozzájűrulást a Ve. 149 §-á szerinti köivetlen megkeresésre. Azonban a beadványszÖvege csuPán utal a kÖzvetlen megkeresés megtörténtéie, annak kifejezett tartalmát ab?a{vánY benYÚjtója nem közölte, csripán annyit irt le, ,,az alábbi tartalmú, kérés nélkülitelefonos hangtizenet érkezett a részemré''.

t Vg: 218, §-a alaPjánaválasztásibizottság a benyújtott kifogásról a rendelkezésére álló adatokalapján dönt.



Mivel a beadványban foglaltak alapján a tényállás nem tisztáahatÓ, továbbá a beadvánY

benyújtója által rendelkezésre bocsátott bizonyítékok nem elegendőek ana, |ogY ajogsértés

megállapításra kerüljön, a Bizottság a ve. zio. §-a alapjfui a rendelkező tészben foglaltak

szerint határozott.

Ahatfuozat a Ve. z08_2L2. §_álÍ.,2L4. §_án, 218. § (1) bekezdésén, 220. §_ál, a jogorvoll9tról

szőlő t1jékoztatősa Ve. 1,0. §_án,zzt. § (1) bekezdésén, 223, § (1) és (3) bekezdésén és 224, §

(1)-(2) bekezdésein alapul.

Pápa, 2022. április 3.

Veszprém megyei 4. sz. OEVK Választási Bizottság
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