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kifogás elbírálásáról

A NÓgrád Megyei 02. számú - balassagyarmati székhelyű - Országgyűlési Egyéni Választókerüteti
Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) Hegedüs József (továbbiakban: Beadványozó)
magánszemély által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta a következő

határozatot:
Az OEVB a kifogásnak részben helyt ad. Megállapítja, hogy ismeretlen személy megsértette a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI, töruény (a továbbiakban: Ve.) 149. §-át azáltal, hogy
választási kampányanyagot közvetlen megkeresés módszerével úgy juftatoft el a Beadványozó részéié,
hogy a mobiltelefonszáma felhasználásához a Beadványozó kifejezeft hozzájárulásával nem
rendelkezett.
Az OEVB a kifogást egyebekben elutasítja.

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküti szeruezet
fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus tevétben jogszabálysértésre
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet
benyÚjtani. Nem nyújthat be fellebbezést az ügyen eljárt választási bizottság és annak tagja. A
fellebbezést a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pt. 547.) címezve, az oEVB-néI(zooo
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.; e-mail: valasztas@balassagyarmat.hu) kell elöterjeszteni
Úgy, hogy az legkésöbb a határozat meghozatalától számított harmadik napon e0:22, ápritis Ú ta.oo
óráig megérkezzen az OEVB-hez, A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: a fellebbezés jogalapját; a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és - ha a lakcímétöl (székhelyétőt) ettér - postai értesítési címét; a iéretem benyújtójának
személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön étö, magyarországi takcímmel nem ieiaéweza
választópolgár nem rendelkezik szemétyi azonosítóval, a szémetyazoiosságát igazotó igazotványának
típusát és számát, vagy a jelölö szervezet vagy más szeruezet esetében á brrosagi nyitvantaiasna-
vételiszámát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus tevétcímét, illetve
kézbesÍtési megbízoftjának nevét és telefaxszámát vagy elektroniiús tevétcímét.

lndokolás:
Hegedűs JÓzsef 2022, április hó 02. napján 13 óra 30 perckor meghatalmazott útján kifogást nyújtoft be
az OEVB-hez a választási eljárásról szótó 2013. évi XXXV|. törvény (ve.) tlg.-§-ábán foglalt
rendelkezések, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában fogtalt alapelv megsértésére hivatkoiva.

Elladta, hogy 2022. március 301ól kezdódően a +36/1-510-0697 telefonszámrót a VCC Live Hungary
fft. s7olqállatÓn (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. emetet, cégjegyzékszám: 01-09-1ssÓli,
kéPviseli: TÓth Szabolcs ügyvezető; továbbiakban: Szolgáltató) keresztü|keiés nétkütitelefonhívásoka,t
indít dr. Márki-Zay Péterné Vincze Fetícia, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom, a Momentum Mozgatom, a Magyar Szociatista Párt, az LMp-Magyarország Íoru eaqá esa Párbeszéd Magyarországért Párt jetölő szervezetek által a 2022. á§ritis 3. napjára *iiazott
o1sz1O1vŰQsi képviselők általános választására állítoft országos /isfa e/só helyén szere§tó dr, Márki-
ZaY Péter felesége, Az üzenet közzétételét nyilvánosan beisÁerte dr. Márki-Záy péter kámpánystábja
egY internetes sajtóterméknek eljuttatoft nyilatkozatban, megküldve részére a hángfelvételt.'

llYen típusú hívások in_dítása kizárólag akkor tehetséges jogszerüen, ha az ügyfét saját kezdeménye
alaPián egY külön nyilatkozatot tesz a mobilszolgáltató felé telefonszáma iyen ceirl fethasználása
érdekében, vagy, ha a választópolgár a párt számára adott kifejezett noz2aiaru^st telefonszáma
kamPánycélú felhasználásához. llyen külön nyilatkozat hiányábai azonban i fenti adatkezelés és
te l efo n h í vás jog sze rűtl e n.



Fentiek igazolására bizonyítékként csatolt egy internetes linket a Telex.hu cikkéről, a telefonhívásról
készült hangfelvételt, valamint egy teljes bizonyító erejű magánokiratba fdglalt nyilatkozatot, amely
szerint a kifogásban megjelölt telefonszámra vonatkozóan a Beadványozó a Ve. 149. §-a szerinti
közvetlen megkeresésre senkinek sem adoft hozzájárulást,

Átláspontja szerint a fenti üzenet nyíltan a választói akarat befolyásolására irányul, e tekintetben
kampányeszköznek, azon belül is a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen politikai kampánynak minösül. A Ve.

149. §-a ugyanakkor kimondja, hogy a választópolgárok szavazóköri névjegyzékben szereplö adatain
kívüli egyéb adatai_ mint mobiltelefonszám, elektronikus levélcím - kampánycélú felhasználásához a
választópolgár kifejezett hozzájárulása szűkséges. Álláspontja szerint ilyen típusú üzenetek eljuttatása
kizárólag akkor lehetséges jogszerüen, ha az ügyfél saját kezdeményezése alapján egy külön
nyilatkozatot tesz a mobilszolgáltató felé telefonszáma ilyen célú felhasználása érdekében, vagy ha a
választópolgár a párt számára adott kifejezett hozzájárulást telefonszáma/elektronikus levélcíme
kampánycélú felhasználásához. llyen külön nyilatkozat hiányában a fenti adatkezelés és üzenetküldés
jogszerűtlen.

Alláspontja szerint a fentiekben leíft cselekmény a Ve. 149. §-án töl értelemszerűen a Ve. 2. § (1)

bekezdés e) pontját ls séríl, melynek értelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során
érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerü joggyakorlás alapelvét.

Kérte az oEVB-t, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja és 149. §-a vonatkozásában a jogszabálysértés
tényét a Szolg áltatóval sze mbe n ál lapítsa meg.

A kifogás részben alapos,

A Ve, 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási
eljárás alapelveinek megsérfésé re (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes
és jogi személy, jogi személyiség néIküli szeruezet nyújthat be. A 212. § (1) bekezdése értelmében a
kifogást többek között elektronikus levélben lehet benyújtani, amelynek a 212. § (2) bekezdése szerint
tartalmaznia kell:

a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha lakcímétől (székhelyétól) eltér -

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

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

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

Az OEVB megállapítofta, hogy a kifogás határidőben érkezett, a kifogást a 208. § szerinti jogosult
nyújtotta be, tartalmazza 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 alapján választási kampányanyag a választópolgár részére közvetlen megkeresés
módszerével a 89. §-ban meghatározottak figyelembevételével juftatható el azzal, hogy egyéb adatai
felhasználásához - 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 küldhetö kampányanyag elektronikus levelezési cím vagy
mobiltelefonszám felhasználásával, akik korábban ezeket az adataikat a jelöltként indulni szándékozó
választópolgár, a jelölt vagy a jelölö szervezetek rendelkezésére bocsátották, és kinyilvánították, hogy
ezen információk útján is kapcsolatot kívánnak tartani velük."



Figyelemmel arra, hogy a Beadványozó - a kifogásban teft nyilatkozata szerint - a mobiltelefonszáma
kampánycélú felhasználásához nem járult hozzá, az OEVB a Ve, 149, §-ának a megsértését
megállapítofta. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján azonban a Bizottság azt nem tartotta
bizonyÍtottnak, hogy a jogsértést a Beadványozó által megjelölt Szolgáltató követte el, ezért ismeretlen
személlyel szemben állapította meg a jogsértés elkövetését.

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
túl értelemszerúen a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját is séríi (jóhiszemű és rendeltetésszerú
joggyakorlás alapelve), Az OEVB rögzíti, hogy a választási alapelvek iránymutató és hézagpótló
jellegűek, megsértésükre a Ve. 208. §-a alapján önálló kifogás alapozható. A vátasztási eljárási alapetv
sérelmére, mint jogszabálysértésre azonban csak akkor alapozható kifogás, ha nincs otyan tételes
jogszabályi rendelkezés, melyet a jogellenesnek minősített magatartás sért (151/2019. NVB határozat).
A fentiek alapján az OEVB a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének a megsértését
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 szembenifellebbezési jog a Ve. 221.
§-án, valamint a 223-224. §-ain alapul, A határidőkröl a Ve. 10. §-a rendelkezik.
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