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A Helyi Vá]asztási Bizottság
LDO l 20L9. (X.09.) hatá rozata

kifogás elbí rálásáróI

an ati selők é s

továbbiakban: Beadványozó) által benyú jtott kifogás tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Helyi Választási Bizottság a kifogást elutasí tja.

A határozat ellen annak meghozatalától számí tott 3 napon belül a központi né vjegyzé kben
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben é rintett termé szetes é s
jogi szemé ly, jogi szemé lyisé g né lküli szervezet a Borsod-Abaú j-Zemplé n Megyei Területi
Választási Bizottsághoz cí mzett fellebbezé st nyú jthat be a Helyi Választási Bizottságnál (a

továbbiakban: HVB). A fellebbezé st szemé lyesen, levé lben (3600 Ózd, Városház té r 1,,),

telefaxon (+36-48-574-104) vagy elektronikus levé lben (ozd@ozd.hu) kell benyú jtani ú gy,

hogy az legké sőbb 2019. október tT-é n 16.00 óráig megé rkezzen. A fellebbezé sre nyitva álló
határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le.

A fellebbezé snek tartalmaznia kell

a ké relem választási eljárásról szóló 2013. é vi XXXVI. törvé ny (a továbbiakban: Ve.)
223. § (3) bekezdé se szerinti alapját,

ármesterek 2019. é vi
szám alatti lakos (a

ha a lakcí mé tőla ké relem benyú jtójának nevé t, lakcí mé t (szé khelyé t) é s
(szé khelyé től) elté r - postai é rtesí té si cí mé t,

a ké relem benyú jtójának szemé lyi azonosí tóját, illetve ha külföldön é lő,
magyarországi lakcí mmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik szemé lyi
azonosí tóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának tí pusát é s számát, vagy
jelölő szervezet vagy más szervezet eseté ben a bí rósági nyilvántartásába-vé tel
számát,

A fellebbezé s tartalmazhatja továbbá a benyú jtójának teleí axszámát vagy elektronikus
levé lcí mé t, illetve ké zbesí té si megbí zottjának nevé t é s telefaxszámát vagy elektronikus
levé lcí mé t.

Az eljárás tárgyánál fogva illeté kmentes
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lndokolás:

Beadványoző 20!9. október 7. napján a Ve. 149. §-ában foglalt rendelkezé sek megsé rté se

miatt kifogást nyú jtott be a HVB-hez.

,,A sé relmezett cselekmé nyek é s azok pontos idejé nek, helyé nek leí rása:
2ot9, október 5-é n a +36308725t57 telefonszámról az alábbi tartalmú , automatizált
hí vórendszer igé nybevé telé vel lebonyolí tott telefon-hí vás (hangüzenet) é rkezett több mobil

illetve vezeté kes telefonos szolgáltatást igé nybe vevő választópolgár számára, akik korábban

szemé lyes adataik politikai tartalmú  üzenetek továbbí tására törté nő felhasználásához nem
járultak hozzá. A telefonhí vás tartalma: Janiczak Dávid Ózd város polgármestere telefonált é s

arra próbálta biztatni a felhí vott választópolgárokat, hogy október ].3. napján szavazatukkal
támogassák őt é s az Ózdiaké rt é s Ózdé rt Egyesület ké pviselőjelöltjeit. A fenti hangüzenet

nyí ltan a választói akarat befolyásolására irányul. E tekintetben tehát kampányeszköznek,
azon belül is a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen politikai kampánynak minősül."

Beadványozó ké rte a HVB-t, hogy a kifogásnak adjon helyt, é s a Ve. 2t8. §-ban
meghatározott jogköré ben eljárva, a Ve, 149. § vonatkozásában
a) a jogszabálysé rté s té nyé t állapí tsa meg,
b) a jogsé rtőt a továbbijogszabálysé rté stől tiltsa el,

c) a jogsé rtőre a választási kampány szabályainak megsé rté se miatt szabjon ki bí rságot,

Továbbá ké rte a HVB-I, hogy ré szóre a szóbeli nyilatkozatté telre biztosí tson lehetősé get,

A HVB a kifogásba foglalt bizonyí tási indí tványnak helyt adva bizonyí tási ellárást folytatott le,

melynek kereté n belül meghallgatta a kifogás előterjesztőjé t é s annak házastársát. A
té nyállás további tisztázása é rdeké ben a HVB ezen tú lmenően meghallgatta az Ózdiaké rt é s

Ózdé rt Egyesület egyik ké pviselőjé t is,

A bizonyí tási eljárás során a meghallgatásokkal a HVB azt kí vánta tisztázni, hogy a hí vószám,
melyről a hí vások törté ntek, kihez, mely szervezethez tartozik, kinek az é rdeké ben jártak el a

hí vások indí tásával, Ennek során a HVB megállapí totta, hogy a hí vást kezdemé nyező a

Alapí tvány, mely szervezet valóban az Ózdiaké rt é s Ózdé rt Egyesület

megbí zásából é s é rdeké ben kezdemé nyezte a választópolgárok, közte a kifogásban megjelölt

telefonszámok hí vását.

A Beadványozó kifogásában a Ve. 149. §-ának megsé rté sé re hivatkozik, amikor is azt adta

elő, hogy a választási kampányanyag a választópolgár ré szé re közvetlen megkeresé s
módszeré vel a ve. 89, §-ban meghatározottak figyelembevé telé vel juttatható el azzal, hogy

egyé b adatai felhasználásához - mint telefonszárn, elektronikus levé lcí m - a kifejezett
hozzájárulása szü ksé ges.

A Beadványozó é s házastársának meghallgatásával a HVB azt kí vánta tisztázni, hogy ezen

kifejezett hozzájárulás/ vagy annak megtagadása megállapí tható-e a Beadványoző ré szé ről,
A meghallgatásokat követően vált ismerté  a HVB előtt, hogy a Beadványozó telefonszáma
nyilvános, digitális adatbázisban szerepel, de annak nem ő, hanem egy gazdasági társaság az

előfizetője.
A HVB kifejezetten ké rte a Beadványozót, illetve házastársát, hogy bocsássa rendelkezé sre a
HVB-nek az előfizetői szerződósüket annak megállapí tására, hogy ezen előfizetői szerződé s
tartalmaz-e valamifé le tiltást, illetve felhatalmazást a bejövő hí vásokkal kapcsolatosan a

szolgáltató ré szé re.
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A Beadványozó é s házastársa ezen bizottsági ké ré snek titoktartási kötelezettsé gükre
hivatkozással nem tettek eleget, az előfizetői szerződé st nem csatolták é s egyé b okirattal
sem igazolták a ve. 149, §-ban előí rt kifejezetthozzájárulás hiányát sem a saját (a gazdasági
társaság), sem a kifogásban szereplő további 5 telefonszám vonatkozásában, í gy a HVB nem
került abba a helyzetbe, hogy bizonyossággal megállapí thassa, valóban jogszabálysé rtően
járt-e el a megpanaszolt szervezet ezen hí vások indí tásával.
A Nemzeti Választási Bizottság é s a Kú ria joggyakorlata szerint a kifogás előterjesztóse során
- a Ve, 218, § (1) bekezdé se szerint, a választási eljárásban szabott rövid határidők é s az
eljárások sommás jellegé ből adódóan - a jogszabálysé rté sre vonatkozó konkré t bizonyí té kot
a Ve, szabályaival összhangban a kifogástevőnek kell szolgáltatnia,

Miután a Beadványozó ezen bizonyí tási kötelezettsé gé nek nem tett eleget, a HVB a kifogást
e luta sí totta .

A határozat a Ve.43, §-án, a Ve. ].49 §-án a Ve 20B. §-án, a Ye,2t2 §-án alapul

A jogorvoslatról szóló tájé koztatás a Ve. 22t. § (1,) bekezdé sé n,223. §-án, valamint a 224, §
(1)-(4) bekezdé sé n alapul, A határidő számí tására a Ve. 10. §-ában foglalt rendelkezé sek
vonatkoznak.

Az illeté kmentessé gről szóló tájé koztatás az illeté kekről szóló 1990. é vi XClll. törvé ny 33, §
(2) bekezdé s i.. pontján alapul,

Ózd,2oL9. október 09 P.St

ustos Lajos
VB elnöke
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