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A Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a

19/2010. (IV. 11.) OEVB számú határozatával

N. G. T. (…) szám alatti lakos által a 2010. április 09-i keltezés  és az OEVK Választási Irodához
2010. április 09-én benyújtott, „Jobbik.hu” feladóval jelölt 2010. április 9-én 14:26-kor személyes
használatában álló mobiltelefonjára érkezett „Radikális változáshoz az Ön segítsége kell:
magánszemélyként a hétvégén is rábeszélheti pártunkra ismer seit. Hívja fel ket, hogy gy zzön a
Jobbik! Vona Gábor” szövegezés kéretlen sms üzenetet sérelmez  kifogása tárgyában

4 igen, 3 nem arányú többségi szavazattal megállapítja, hogy a kifogásolt cselekmény sérti a
Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 3. § a) foglalt a választás tisztaságának megóvása, a
választási csalás megakadályozása alapelvét,

5 igen, 2 nem arányú többségi szavazattal megállapítja,  hogy  a  kifogásolt  cselekmény  sérti  a
Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 3. § d) pontjában foglalt a jóhiszem  és
rendeltetésszer  joggyakorlás alapelvét, és

a kifogásnak helyt ad,

A Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
felhívja a Jobbik Magyarországért Mozgalmat, hogy tartózkodjon a további jogszabálysértést l.

A Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
felhívja a Választási Irodát, hogy gondoskodjon jelen határozat helyben szokásos módon történ
közzétételér l.

Jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelöl  szervezet, illet leg az ügyben érintett jogi
személy fellebbezést nyújthat be a határozatot hozó választási bizottságnál
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., telefon: 458-3015, fax: 458-3001) a határozat meghozatalától
számított három napon belül, a fellebbezési határid  lejártának napján, 2010. április 13-án
16:00 óráig.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímét l (székhelyét l) eltér – postai értesítési címét,
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illet leg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.  Az OEVK Választási Bizottság határozatával szemben benyújtott fellebbezésr l a

városi Választási Bizottság dönt.

INDOKOLÁS

Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Telefon: 458-3015; fax: 458-3001
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N. G. T. (…) szám alatti lakos az OEVK Választási Irodához 2010. 04. 09-én benyújtott
kifogásában sérelmezte a „Jobbik.hu” feladóval jelölt,
2010. április 9-én 14:26-kor személyes használatában álló mobiltelefonjára érkezett „Radikális
változáshoz az Ön segítsége kell: magánszemélyként a hétvégén is rábeszélheti pártunkra
ismer seit. Hívja fel ket, hogy gy zzön a Jobbik! Vona Gábor” szövegezés  kéretlen sms üzenetet.

A kifogást tév  hangsúlyozza, hogy soha nem adta meg a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a
telefonszámát és nem hatalmazta fel ket semmilyen adatkezelésre, vagy személyes adatai
felhasználására, továbbá semmilyen körülmények között nem írt alá olyan nyilatkozatot, amelyen
erre utaló figyelmeztetés szerepelt volna. Megjegyzi továbbá, hogy a telefon el fizet je nem
magánszemély, hanem a Budavári Önkormányzat, így a telefonszám a telefonszolgáltató nyilvános
adatbázisában nem szerepelhet. Bizonyítékként a Bizottság rendelkezésére bocsátja a kifogásolt
sms-t tartalmazó telefont.

A Választási Bizottság ülésén N. G. T. meghatalmazott képvisel je a Bizottság rendelkezésére
bocsátotta a kifogásolt sms-t tartalmazó telefont, továbbá a kifogást kiegészítette azzal, hogy a
kifogásolt sms a Ve. 41. § rendelkezésében foglalt kampánycsend megsértésére vonatkozó tilalom
megszegésére buzdít, mely sérti a választás tisztaságának valamint a rendeltetésszer  és jóhiszem
joggyakorlás alapelvét, idézve az Alkotmánybíróság 39/2002. (IX. 25.) AB és 6/2007. (II. 27.) AB
számú határozataiban foglalt megállapításokat:

„A kampánycsend a választói akarat kinyilvánításának zavartalanságát biztosítja. A választói akarat
zavartalan kinyilvánítása legfels bb államhatalmi szerv szabad akaraton alapuló létrehozását, illetve
azon keresztül a Magyar Köztársaság demokratikus jogállamiságát garantálja.” [39/2002. (IX. 25.)
AB határozat; 6/2007. (II. 27.) AB határozat].

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 3. § a) és d) pontja
értelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett
résztvev knek érvényre kell juttatniuk a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás
megakadályozása, továbbá a jóhiszem  és rendeltetésszer  joggyakorlás alapelvét. A Ve.  41.  §
értelmében a kampánycsend megsértésének min sül […] a választói akarat befolyásolására
alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.

A Ve. 45. § (4) bekezdése értelmében a választási kampány céljára a helyi választási iroda
vezet jén, továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezel  központi
szervén kívül a jelöltek, jelöl  szervezetek számára más állami vagy önkormányzati szerv a saját
nyilvántartásaiból személyes adatot nem szolgáltathat ki.

Az OEVK Választási Iroda vezet je átadta a Bizottság részére az Önkormányzat és a
telefontársaság között létrejött szerz dés másolatát, melyben foglalt rendelkezés kifejezetten tiltja
küls  harmadik személy felé történ  adatszolgáltatást.

A Választási Bizottság hatásköre ezen túlmen en nem terjed ki a személyes adatok védelmével
kapcsolatos vizsgálatra.

A Választási Bizottság a fentiek alapján a rendelkez  részben foglalt többségi szavazatával a
kifogásnak helyt adott a Ve. 3. § a) és d) pontjában foglalt alapelvek megsértésére tekintettel.



19/2010. (IV. 11.) OEVB számú határozat

3

A választási bizottság a Ve. 29/B. § (1) bekezdése értelmében határozattal dönt. A választási
bizottság határozatának közzétételét a Ve. 29/C. § (5) bekezdése írja el .

A választási bizottság döntésével szembeni fellebbezési lehet ségr l szóló tájékoztatást a
Ve. 29/B. § (2) bekezdés d) pontja írja el . A fellebbezés tartalmáról, a fellebbezésre jogosultakról
valamint a fellebbezés benyújtásának módjáról és határidejér l szóló szabályokat a Ve. 79. § - 80. §
és 4. § (3)-(4) bekezdés rendelkezései írják el .

Budapest 2010. április 11.
....................................

Buday Miklós
OEVB elnök


