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kifogás elbírálásáról

A NÓgrád Megyei 02. számú - balassagyarmati székhelyú - Országgyűlési Egyéni Vátasztókerüteti
Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) Balla Mihály (továbbiakban: Beadványozó) magánszeméty
által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta a következö

határozatot:
Az OEVB a kifogásnak részben helyt ad, Megállapítja, hogy ismeretlen személy megsértefte a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 149, §-át aiaftd, nogy
választási kampányanyagot közvetlen megkeresés módszerével úgy juftatoft et a Beadványozó részéíé,
hogy a mobiltelefonszáma felhasználásához a Beadványozo xitelezett hozzájáritásával nem
rendelkezeft,
Az OEVB a kifogást egyebekben elutasítja.

A határozat ellen az ügyben érinteft természetes és jogi személy, jogi szemétyiség nétküli szeruezet
fellebbezést ny(ljth at be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levétben jogszabálysértésre
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata eIten lehet
benyújtani, Nem nyújthat be fellebbezést az ügyen etjárt választási bizottság és annak tagja. A
fellebbezést a NemzetiVálasztási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf, 547.) címezvé, az oEVB-né|(zaao
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.; e-mait: valasztas@balassagyarmat.htu) kell elóterjeézteni
Úgy, hogy az legkésőbb^yhltározat meghozatatától számítoftharmadiinapon (20'22, április q ta.oo
óráig megérkezzen az OEVB-hez. A határidö jogvesztö.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell: a fellebbezés jogatapját; a kérelem benyújtójának nevét, takcímét
(székhelyét) és - ha a lakcímétöl (székhelyétől) ettér - postai értesítési cimet; á ierercm benyújtójának
személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön étö, magyarországi takcímmel nem rendálkező
választÓpolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazoiosságát igazoló igazotványának
tíPusát és számát, vagy a jelöló szeruezet vagy más szeruezei esetében á n'trosagi nyitvantaiasoa-
vételiszámát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levétcímét, itletve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

lndokolás:
a_a!9 lv|ndY 2022. április hó 01. napján 11 óra 45 perckor meghatalmazott útján kifogást nyújtott be az
OEVB-hez a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXÚ\. töruény (ÚQ 14Ó. y-ánán foglalt
rendelkezések, valamint a Ve, 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelv megsértésére hivatkozva.
Elöadta, hogY 2022, március 30-án a +36-20/900-0607 ielefonsiamról az alábbitartalmú, kérés nélküti
sms Üzenet érkezett részére úgy, hogy korábban a személyes adatai politikai tartalmú üzemetek
továbbítására tÖrténő felhasználásához nem járult hozzá: ,,itt áz idö. Tegy meg mindent a váttozásért.
Légy bátor!".

Fentiek igazolására bizonyítékként csatolta az sms-ról készített képernyőmentést, valamint egy teljes
bizonYÍtÓ erejÜ magánokiratba foglalt nyilatkozatot, amely szerint a'kifogásban megjelölt telefonszámra
vonatkozóan a Beadványozó a Ve. 149. §-a szerinti kozvetlen megkeresésreőenkinek sem adoft
hozzájárulást.

fiEsPontja szerint a fenti üzenet nyíltan a választói akarat befotyásotására irányul, e tekintetben
kamPánYeszkÖznek, azon belülis a Ve. 149. §-a szerinti közvetten pőtiti*ai kampányáak minösül. A Ve.
!a9. §-a ugYanakkor kimondja, hogy a választópolgárok szavazoiari neqegyiekben szereplö adatain
kívÜli egYéb adatai- mint mobiltelefonszám, etektÁnikus tevélcím - *ampiiycélú fethasználásához a
YálasztÓPolgár kifejezett hozzájárulása szükséges. Álláspontja szerint ityén ffpusú üzenetek eljuttatása
kizárÓlag akkor lehetség_es jogszerűen, ha az ügyfé;l sáiat *ezaeáenyázese atapján e§y külön
nYilatkozatot tesz a mobilszolgáltató felé tetefonszáÁa ilyei cétú felhasznátása érdeié'ben, iágy na a



választópolgár a párt számára adoft kifejezett hozzájárulást telefonszáma/elektronikus levélcíme
kampánycélú felhasználásához, llyen külön nyilatkozat hiányában a fenti adatkezelés és üzenetküldés
jogszerűtlen.

Alláspontja szerint a fentiekben leírt cselekmény a Ve. 149. §-án től értelemszerúen a Ve,2. § (1)

bekezdés e) pontját is sérfi melynek éftelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során
éruényre kell juftatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

Kérte az oEvB-t, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja és 149, §-a vonatkozásában a jogszabálysértés
tényét ismeretlen személlyel szemben állapítsa meg.

A kifogás részben alapos.

A Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási
eljárás alapetveinek megsértésére (a továbbiakban együft: jogszabáIyséttés) hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölö szeruezet, továbbá az ügyben érinteft természetes
és jogi személy, jogi személyiség nélküliszervezet nyújthat be. A 212. § (1) bekezdése értelmében a
kifogást többek között elektronikus levélben lehet benyújtani, amelynek a 212. § (2) bekezdése szerint
tartalmaznia kell:

a) ajogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha lakcímétöl (székhelyétől) eltér -

postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi

lakcímmel nem rendelkezó választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy a jelölő
szeruezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésöbb a sérelmezett
jogszabálysértés elkövetésétöl számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására
hatáskörrel és l//eíékességgel rendelkezö választási bizottsághoz.

Az )EVB megállapította, hogy a kifogás határidőben érkezett, a kifogást a 208. § szerinti jogosult
nyújtofta be, tartatmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, ezért a kifogást érdemben bírálta el.

A Ve.218. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok
alapján dönt.

A Ve, 149. §-a atapján választási kampányanyag a választópolgár részére közvetlen megkeresés
módszerével a 89. §-ban meghatározottak figyelembevételével juttatható el azzal, hogy egyéb adatai
fethasznáIásához _ mint telefonszám, elektronikus levélcím - a kifejezett hozzájárulása szükséges.

A Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság 2019. április 17-i ajánlása a kampánycélú
adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi adatkezelési követelményeket rögzíti:
,,Kizárólag azoknak a választópolgároknak küldhető kampányanyag elektronikus levelezési cím vagy
mobiltetefonszám felhasználásával, akik korábban ezeket az adataikat a jelöltként indulni szándékozó
választópolgár, a jelölt vagy a jelöló szeruezetek rendelkezésére bocsátották, és kinyilvánították, hogy
ezen információk tltján is kapcsolatot kívánnak tartani velük."

Figyelemmel arra, hogy a Beadványozó - a kifogásban teft nyilatkozata szerint - a mobiltelefonszáma
kampánycél(l felhasználásához nem járult hozzá, az OEVB a Ve. 149. §-ának a megsértését
megállapítofta.

A Beadványozó a kifogásban kérte a Ve. 2, (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelv megsértésének
megállapítását is, figyelemmel arra, hogy álláspontja szerint a sérelmezett cselekmény a Ve. 149. §-án
t(ll értelemszerúen a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját is sétti (jóhiszemű és rendeltetésszerü
joggyakorlás alapelve). Az OEVB rögzíti, hogy a választási alapelvek iránymutató és hézagpótló
jellegűek, megséttésükre a Ve. 208. §-a alapján önálló kifogás alapozható. A választási eljárási alapelv
sérelmére, mint jogszabálysértésre azonban csak akkor alapozható kifogás, ha nincs olyan tételes
jogszabályi rendelkezés, melyet a jogellenesnek minösített magatartás sért (151/2019. NVB határozat).



A fentiek alapján az OEVB a jóhiszemű és rendeltetésszerü joggyakolás alapelvének a megsétlését
nem állapította meg,

Az OEVB határozata a Ve. 149, §-án, 214. § (1) bekezdésén, a 218, § (1) bekezdésén, a (2) bekezdés
a) pontján, a 297. § (1) bekezdés b) pontján alapul. A határozattal szembenifeltebbezési jog a Ve, 221,
§-án, valamint a 223-224, §-ain alapul. A határidökröl a Ve. í0. §-a rendelkezik.
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