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kifogás eIbírálásáról

A NÓgrád Megyei 02. számú - balassagyarmati székhelyű - Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizoftság (továbbiakban: OEVB) Münzberg Gusztáv 

-(tovabniiinan: 
Beadványozó)

magánszemély által beny(tjtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta a következö
határozatot:

A1 OEVB a kifogásnak részben helyt ad, Megállapítja, hogy ismeretlen személy megsértette a
választási eljárásról szóló 2013, évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14g. §-át aiatta, nogy
választási kampányanyagot közvetlen megkeresés módszerévet úgy juttatott el a Beaáványozó részéié,
hogy a mobiltelefonszáma felhasználásához a Beadványozo Xitelezett hozzájárilásávat nem
rendelkezett.
Az OEVB a kifogást egyebekben elutasítja,

A határozat ellen az ügyben érinteft természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküti szeruezet
fel leb bezést ny(tjth at be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy etektronikus levélben jogszabálysértésre
hivatkozással, illetve a választási bizoftság mérlegelési jogkörben hozott határo,zata eilen lehet
benYÚjtani. Nem nyújthat be feltebbezést az ügyen eljárt iálasztási bizottság és annak tagja. A
fellebbezést a Nemze.tiVáPs1tásiBizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezvé, az oEVB-néi(zooo
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12,; e-mail: valasztas@balassagyarmat.hiu) ketl elöterjeizteni
Úgy, hogy az legkésőbb^a határozat meghozatalátót számított harmadiinapon (20'22. április il to.oo
óráig megérkezzen az OEVB-hez. A határidö jogvesztö.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: a fettebbezés jogatapját; a kéretem benyújtójának nevét, takcímét
(székhelyét) és - ha a lakcímétöl (székhelyétő| eltér - postai értesítési crmet; á ieretem benyújtójának
sz.emélYi azonosítóját, illetve, ha a kütföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkezö
választÓpolgár nem rendelkezik szemétyi azonosítóval, a szémélyazoiosságát igazoló igazolványának
tíPusát és számát, Vagy a jelölö szeruezet vagy más szeruezei esetébená orrosagi nyitvantaiasoa_
vételiszámát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtojának telefaxszámát vagy elektronikus levétcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektroniiús levétcímét,

lndokolás:
MÜnzberg Gusztáv 202?.. április hó 01. napján 11 óra 45 perckor meghatalmazott (ttján kifogást nyújtott
be az OEVB-hez a választási eljárásrót szóló 2013. évi XXXVI.iarueny ue; ilg. §-ánan1ogtatrendelkezések, valamint a Ve. 2 § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapeiv me§séftésére hivatkozva.
Elöadta, hogY 2022. március 29-én a +36-30/555-5488 ietefonsiámról áz alább|tartalmú, kérés nélküli
sms Üzenet érkezeft részére úgy, hogy korábban a személyes adatai politikai tartatmú üzemetek
továbbítására történö felhasználásához nem járult hozzá: ,,Muizberg, a közpénz nem az oligarháké, a
te pénzed. Hozz változást!",

Fentiek igazolására bizonyÍtékként csatolta az sms-röl készíteft képernyómentést, valamint egy teljes
bizonYÍtÓ erejű magánokiratba fogtalt nyilatkozatot, amety szerint a'kifogásban megjelölt telefonszámra
vonatkozÓan a Beadványozó a Ve. 149. §-a szerinti kazvetten megkeresésreőenkinek sem adott
hozzájárulást.

Álláspontja szerint a fenti Üzenet nyíltan a választói akarat befolyásolására irányul, e tekintetben
kamPányeszköznek, azon belül is a Ve. 149. §-a szerinti közvetten pőtiti*ai kampányÁak minösüt, A Ve.
!49. §-a ugyanakkor kirylondja, hogy a választópolgárok szavazoiari nevlegyiekbőn szereplö adatain
kívÜli egYéb adatai- mint mobiltelefonszám, etektÁnikus levélcím - xampiiycélú felhasznátásához a
Y1l1sz!ÓPolgár kifejezett hozzájárulása szükséges. Álláspontja szerint ilyen típusú üzenetek eljuttatása
kizárólag akkor lehetséges 7bgszerűen, ha 
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nyitatkozatot tesz a mobilszotgáltató felé telefonszáma ilyen célú felhasználása érdekében, vagy ha a
választópolgár a párt számára adoft kifejezett hozzájárulást telefonszáma/elektronikus levélcíme
kampánycétú felhasználásához. llyen külön nyilatkozat hiányában a fenti adatkezelés és üzenetküldés
jogszerűtlen.

Álláspontja szerint a fentiekben leírt cselekmény a Ve. 149. §-án től értelemszerűen a Ve. 2. § (1)

bekezdés e) pontját ls séríl, melynek éftelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során
éruényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakolás alapelvét.

Kérte az oEVB-t, hogy a Ve, 2, § (1) bekezdés e) pontja és 149. §-a vonatkozásában a jogszabálysértés
té nyét ismeretlen sze méllyel sze m ben áll apítsa meg.

A kifogás részben alapos.

A Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási
eljárás alapálveinek megsertésere @ továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi
néujegyzé'kben szereplö vátasztópotgár, jetött, jetölő szeruezet, továbbá az űgyben érinteft természetes
es jogíszeméty, jogi szemétyiség nétküti szervezet nyújthat be. A 212. § (1) bekezdése éftelmében a
kifőgást többek ioiatt elektronikus levétben lehet benyújtani, amelynek a 212. § (2) bekezdése szerint
tartalmaznia kell:

a) a jogszabályséttés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a'k|fogás benyújtojának nevét, takcímét (székhelyét) és - ha lakcímétől (székhelyétől) eltér -

postai értesítési cí mét,
d) 'a 

kifogás benyújtójának szemétyi azonosítóját, illetve, ha a külfóldön élÖ, magyarországi' 
lakcíÁmel nem rendetkező vátasztópolgár nem rendelkezik személyi azonosítÓval, a

személyazonosságát igazotó hatósági igazolványának típusát és számát, vagy a jelölŐ

szervezet vagy más szeruezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésÖbb a sérelmezett
jogszabátysérté's etkovetésétöt számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására
hatáskörrel és i//efékess éggel rendelkezö választási bizottsághoz.

Az oEVB megállapította, hogy a kifogás határidőben érkezett, a kifogást a 208. § szerinti jogosult

nyújtotta be, tártalmazza a 2ii. § (2) bekezdésében foglaltakat, ezért a kifogást érdemben bíráIta el.

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

A Ve. 149. §-a alapján választási kampányanyag a választópolgár részére közvetlen megkeresés
módszeréveI a 89. §-ban meghatározoftak figyelembevételével juftatható el azzal, hogy egyéb adatai
fethasználásához _ mint tetefonszám, elektronikus levélcím - a kifejezett hozzájárulása szükséges.

A Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság 2019. április 17-i ajánlása a kampánycélú
adatkezelésekkel kapcsotatban az alábbiadatkezelési követelményeket rögzíti:

,,Kizárólag azoknak a vátasztópolgároknak küldhető kampányanyag elektronikus levelezési cÍm vagy
mobittetefonszám felhasznátásávat, akik korábban ezeket az adataikat a jelöltként indulni szándékozÓ
választópotgár, a jelölt vagy a jetöló szervezetek rendelkezésére bocsátották, és kinyilvánították, hogy
ezen információk útján is kapcsolatot kívánnak tartani velük,"

Figyelemmel arra, hogy a Beadványozó - a kifogásban tett nyilatkozata szerint - a mobiltelefonszáma
kimpánycét(l felhasinálásához nem járult hozzá, az OEVB a Ve. 149, §-ának a megsértését
megállapította.

A Beadványozó a kifogásban kérte a Ve. 2, (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelv megsértésének
megáttapítását is, figyelemmel arra, hogy álláspontja szerint a sérelmezett cselekmény a Ve. 149. §-án
tút-érte'temszerűen- a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját ls séríi (jóhiszemű és rendeltetésszerű
joggyakotás atapelve). Az OEVB rögzíti, hogy a választási alapelvek iránymutató és hézagpÓtlÓ
'jeÍÉŐaex, 

megsértésttkre a Ve. 208. §-a alapján önálló kifogás alapozható. A választási eljárási alapelv'séámére, 
mint jogszabátysértésre 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 rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének a megséttését
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 szemb,enifetlebbezési jog a Ve. 221.
§-án, valamint a 223-224. §-ain alapul. A határidökről a Ve, 10, §-a rendetkezik.
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