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A Veszprém megyei 4. sz, OEVK Választási Bizottság a Gy B
tárgyában me gh o zta a köv eíkező

által benyújtott kifogás

határozatotz

A Veszprém megyei 4. sz. OEVK Választási Bizottság a kifogást a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ye,)220. § alapján elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalátó| számított 3 napon belül - jogszabálysórtésre hivatkozással
az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezlt

személyesen, |evélben, telefaxon vagy elektronikus levélben fellebbezést nyújthat be. A
fellebbezést a Veszprém megyei 4, sz. OEVK Válasáási Bizottságánál (8500 Pápa, Fó u. 5.,
telefax: 89/313-989, e-mail: titkarsag@papa.hu) kell elóterjeszteni úgy, hogy az legkésóbb
2022. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen.

Indokolás:

Gy B 2022, április 3-án elektronikus levélben érkezett beadványában jelezte, hogy
2O22. április 3-án a +3614433191-es telefonszámról kérés nélküli telefonos hangüzenet érkezett
a részére Úgy, hogy korábban személyes adatai politikai tartalmú üzenetek továbbítására történő
felhasználásához nem járult hozzá. Ez a hívás álláspontja szerint nyíltan a választói akarat
befolyásolására irányul, e tekintetben tehát kampányeszköznek, azon belül is a Ve. 149. §-a
szerinti közvetlen politikai kampránynak minósül,

A Bizottság a beadványt megvizsgálta.

A Bizottság megállapította, hogy a beadvány aYe.209. § (1) bekezdésében foglalt hataridőn
belül megérkezett a Bizottsághoz,

A Bizottság megállapította, hogy a Ve. 215. §-ban foglaltak nem állnak fenn, ezért a kifogásról
érdemi döntést hoz.

A beadvány alapján megállapítható, hogy a beadvány benyújtója a jogsértést a|átámasztó
bizonyítékokat csak részben csatolta az alábbiak okán.

Bizonyítékként becsatolásra került a beadvány benyújtójának nyilatkozata, aminek tartalma
szerint a beadvány benyújtója a kifogásában megielölt telefonszámra vonatkozóan senkinek
nem adott hozzájáru|ást aYe. 1,49 §-a szerinti közvetlen megkeresésre. Azonban a beadvány
szövege csupán utal a közvetlen megkeresés megtörténtér9, annak kifejezett tartalmát a
beadvány benyújtója nem közölte, csupán annyit írt le, ,,kérés nélküli telefonos hangüzenet
érkezett a részemre".

A Ve. 218. §-a alapján a választási bizottság a benyújtott kifogásról a rendelkezésére álló adatok
alapján dönt.



Mivel a beadványban foglaltak alapján a tényállás nem tisztázható, továbbá a beadvány
benyújtója által rendelkezésre bocsátott bizonyítékok nem elegendóek arra, hogy a jogsértés
megállapításra kerüljön, a Bizottság a Ye. 22O. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.

A határozat aYe. 208-2'12. §-án,21,4. §-án, 218. § (1) bekezdésén,220. §-án, a jogorvoslatról
szó|ótájékoztatás a Ve. 10. §-án,22L. § (1) bekezdésén,223.§ Q) és (3) bekezdésénés224. §
(1)-(2) bekezdésein alapul.

Pápa,2022. április 3.

Dr. Somogyi Natália sk.
Veszprém megyei 4. sz. OEVK Választási Bizottság

elnöke


