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Ahatfuozat ellen a meghozatalától számltott3 napon belül _ jogszabálysértésre
hivatkozással
"siémayi'ség
az igYben érintett természetes és jogi szernély,
nelküli szervezet
;ogi
-eléktronikus 'tevetuen
személYesen, levélben, telefaxon vagy
rene-ubeiést nyújthat be. A
fellebbezést a Vesz"Prém megyei 4. sz. oPvKYálasztási Bizottságarrai
rgióo pápa, Fő u. 5.,
telefax: 89l313-989,:Tuil' titkarsag(Dpqpa.hu) kell előterjeszteni
úgy, hogy az legkésőbb
2022. április 6-án 16.00 őráigmegérkezzen.

-

Indokolás:

N é C,
2022. áPrilis 1-jén elektronikus levélben étkezettbeadványában jelezte,
hogY 2o22. március 29,én a 06/2ólg}0-0607-es telefonszámról
kérésnélküli telefonos
hangiizenet érkezett részéreÚ9y, ho8y korábban személyes
adatai
politikai
tartalmú üzenetek
.a
továbbítására tÖrténő felhaszrrálásálroinem járult hoz.zá."Ez
ahíváiailaspontja szerint nyíltan
avílasztői akarat befolYásolásárafuátnyul,e iekintetben tehát kampányeú
ori"y,azon belül is
aYe.149. §-a szerinti közvetlen politikai kampárrynak minósül.
A Bizottság

a beadványt megvizsgálta.

A Bizottság megállaPÍtotta, hogy

belül megé tkezett a Baottsághóz.

a beadvrány

aYe.209.

§ (1) bekezdésében foglalt határidőn

A Bizottság megá|lapította, hogy aYe.21,5. §-ban foglaltak nem
állnak fenn, ezért a kifogásról
érdemi döntést hoz.

A

beadvrán1 alaPján megállapíthatÓ, ho8y a beadvány benyújtója jogsértést
a
alátámasztó
bizonyítékokat csak részben ciatolta az a|áabiakokán.
Bizonyítékkéntbecsatolásra került a beadvány benyújtójának
nyilatkozata, aminek tartalma
szerint.a beadvánY
a kifogásában megeioit á.fons"ámra vonatkozóan
|9nYrij]Pja
senkinek
nem adott hozzájárulást
a Ve. 149 §-á szerinti kúetlen megkeresésre. Azonban
a beadvány
szÖvege csuPán utal a kÖzvetlen megkeresés megtörté
ntéíe,annak kifejezett tartalmát a
beadvány_benyújtója nem közölte, csripán annyit
irt le, ,,az alábbitartalmú, kérésnélküli
telefonos hangüzene t érkezetta részemre''.

A

Yg: 2|8: § (1) bekezdése alapján

rendelkezéséreálló adatok alapján dcint.

a

választási bizottság

a

benyújtott kifogásról a

Mivel a beadvánYb§_ foglaltak alapján a tényállás nem tisztázható,
továbbá a beadvány
benYÚjtója által rendelkezésre bocsátou bizonyítékok;;elegendőek
arra, hogy ajogsértés

megállapításra kerüljön, a JBizottság a
szerint határozott.

Ve. 220. §,a alapján a rendelkező részben foglaltak

a jogorvoslatról
Ahatározat a Ve. z08_2I2. §_án,214. §_án, 21,8. § (1) bekezdésén,220. §_án,
és 224. §
(3)
bekezdésén
(1) és
szőIő tájékoztatása Ve. ].0. *-án,221,. § (1) bekezdésén,223. §
(1)-(2) bekezdésein alapul.

Pápa, 2022. április 3.
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