Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területi Választási Bizottság_
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
2/2022. (III.01.) számú határozat
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt fellebbezése tárgyában
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság – 2022. március 1-jén
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)
297. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a Magyar Kétfarkú Kutya Párt
(bírósági nyilvántartásba-vételi szám: 01-02-0015629) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szolnoki székhelyű 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
Varga Mónika, a Normális Élet Pártja egyéni választókerületi jelöltje nyilvántartásba vételéről
szóló 5/2022. (II.24.) OEVB határozata elleni fellebbezése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdése a)
pontja szerint a Szolnoki székhelyű 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság Varga Mónika, a Normális Élet Pártja egyéni választókerületi jelöltje nyilvántartásba
vételéről szóló 5/2022. (II.24.) OEVB határozatát helybenhagyja.
Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 (azaz három) napon belül az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy
elektronikus dokumentumként a Kúriának címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet
nyújthat be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottságnál (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2., e-mail: fojegyzo@jnszm.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 4. napján 16.00 óráig megérkezzen. A
bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A bírósági felülvizsgálati kérelem
elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője
minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként
benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani.
A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját
tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (képviseli: Kovács Gergely társelnök, székhely: 1071 Budapest,
Damjanich utca 26/B. 3/1., bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0015629), mint az
országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán nyilvántartásba vett jelölő szervezet
(továbbiakban: Fellebbező) a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján, a Ve. 223. § (3) bekezdés a)
pontja szerinti jogszabálysértésre hivatkozással a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 1. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 5/2022.
(II.24.) számú határozatával szemben elektronikus úton fellebbezést terjesztett elő 2022.
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február 27-én 15.55 órakor. A fellebbező kéri a Választási Bizottságot, hogy „a támadott
határozatot a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján úgy változtassa meg, hogy a Normális
Élet Pártja egyéni választókerületi képviselőjelöltje, Varga Mónika által leadott ajánlóíveken
szereplő aláírások érvénytelenségét a Ve. 123. § (4) alapján állapítsa meg, erre figyelemmel
állapítsa meg, hogy a képviselőjelölt nem rendelkezik az országgyűlési képviselők választásáról
szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban: Vjt.) 6. § szerint az egyéni képviselőjelöltséghez
szükséges számú aláírással, amelyre figyelemmel a jelölt nyilvántartásba-vételét utasítsa el”.
Kérte továbbá, hogy „a törvénysértésre tekintettel a Ve. 44. §(2) bekezdése alapján
kezdeményezze a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását”.
I. Az érintettség tekintetében előadta, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi választásán
nyilvántartásba vett jelölőszervezet, amely az érintett választókerületben is ajánlóívet igényelt,
amely alapján jelöltet állít.
II. A fellebbezésből idézet szerint: jelen fellebbezés nem mehet el szó nélkül az előtt a tény
előtt, hogy a 2021-ben Normális Élet Pártjának vezetése erős átfedést mutat a 2018. évi
választásokon indult "Közös Nevező 2018" elnevezésű párttal. A Normális Élet Pártjának
ügyvezetője (a birosag.hu honlapon elérhető közhiteles adatbázis, valamint a választások
informatikai rendszerében rögzített adatok szerint) Harkai Bulcsú Bánk, aki a választások
hivatalos honlapja szerint a 22. helyet foglalta el 2018-ban a Közös Nevező országos listáján.
A "Közös Nevező 2018" országos listavezetője és vezetője a választások hivatalos honlapja
szerint dr. Gődény György volt, aki egyrészt a Normális Élet Pártjának képviselőjelöltje a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 01 OEVK-ban, másrészt a párt kampányarca (lásd
https://normaliselet.hu/). A "Közös Nevező 2018" a 2018-as választásokon való indulásával
összefüggésben legalább tizenhárom büntetőeljárás indult hamisított ajánlások miatt
(https://atlatszo.hu/kozpenz/2018/06/11/az-enyem-alatt-ott-volt-az-elhunyt-ferjem-alairasa-isorszagosan-111-buntetoeljaras-indult-a-valasztasi-ajanlasok-hamisitasa-miatt/), továbbá a
kampánytámogatással összefüggésben költségvetési csalás miatt is nyomoz a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (https://telex.hu/belfold/2020/10/06/godeny-partja-koltsegvetesi-csalas-miatt-isnyomoznak).
III. A fellebbező előadja továbbá, hogy „a Normális Élet Pártja jelölőszervezet honlapján
jogsértő módon gyűjtött adatokat gyűjt a választópolgároktól. Az adatgyűjtést közösségi média
felületeiken keresztül is népszerűsítik. A gyűjtött adatok köre átfedést mutat az ajánláshoz
szükséges, ajánlóívre felvezetendő, Ve. 122. § (2) bekezdése szerinti adatokkal, továbbá a
közösségimédia felületeken, valamint a párt honlapján feltüntetett kísérőszövegek alapján az
adatokat a képviselőjelöltek támogatására az országgyűlési választásokra tekintettel gyűjtik. A
honlap elérhetősége:
https://kepviselo.normalisorszag.com/guest/collect_invite/code/3_wlCXrQyMV97ZAv61_16
40795662
A honlapon elérhető adatkezelési tájékoztató az ajánlással átfedő adatok, különösen a személyi
azonosító tekintetében nem jelöli meg az adatkezelés célját, illetve az az évtizede már nem
hatályos 1992-es adatvédelmi törvényt jelöli meg jogalapként. A holnap jellegére, azaz arra,
hogy az egy jelölő szervezet honlapja, a gyűjtött adatok körére, azaz, hogy azok átfedésben
vannak az ajánlásokhoz szükséges adatok körével, az adatgyűjtéssel kapcsolatos facebook
megosztások és az adatgyűjtő felület kísérőszövegeire, valamint a választási kampány
kontextusára tekintettel (mint tényből tényre következtetés) kijelenthető, hogy a Normális Élet
Pártja az adatokat ajánlásként, ajánlóívekre való átvezetés és ezáltal hamis ajánlások készítése
céljára gyűjti. A Ve. 120. § (1) bekezdése értelmében jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet, ebből
következően ajánlást gyűjteni, ajánláshoz szükséges adatokat felvenni és kezelni is csak
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ajánlóíven lehet a jelöltállítás tekintetében, ha ettől eltérően gyűjtötték az ajánlási adatokat,
akkor azzal megsértették az ajánlási szabálynak minősülő Ve. 120. § (1) bekezdését. Ettől
függetlenül az ajánlásra is irányadóak a 2016/679 európai parlamenti és a tanácsi rendelet
(GDPR) rendelkezései, így 4. cikk 11. pontjára és 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel
az adatkezeléshez megfelelő tájékoztatás alapján kell hozzájárulnia az érintettnek, vagyis a
megfelelő tájékoztatás nélkül a hozzájárulás az adatkezeléshez nem érvényes, így az
jogszerűtlen, az azon alapuló ajánlások gyűjtésével megsértették a GDPR hivatkozott
rendelkezéseit. A Ve. 123. § (4) bekezdése értelmében érvénytelen az az ajánlás, amit az
ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek. Kérelmező álláspontja szerint ezen túlmenően az,
hogy a Normális Élet Pártja jelölőszervezet a választási kampány ajánlások gyűjtésére nyitva
álló időszakában az ajánlásokhoz szükséges adatokkal megegyező adatokat gyűjt a honlapján
képviselői támogatására, megsérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt választás
tisztaságának, b) pontban foglalt önkéntes részvétel, valamint e) pontjában foglalt jóhiszemű és
rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét is. Mindezek alapján a Normális Élet Pártjának
ajánlóívein szereplő valamennyi ajánlás eredeti jellege egyfelől, az adatkezelés jogszerűsége
másfelől megdől. Az ajánlásokat a Ve. 120. § (1) bekezdését és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontját, továbbá a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontját megsértve gyűjtötték, ezért az
ajánlások a Ve. 123. § (4) bekezdése alapján érvénytelenek. A kérelmező rámutat arra, hogy a
Nemzeti Választási Bizottság a 207/2018. számú határozatában egyhangú szavazással döntött
akként, hogy ha az ajánlás gyűjtése során a választási alapelveket megsértették, annak az
ajánlások érvénytelensége a jogkövetkezménye {Indokolás [29]}. A fentiek alapján kérem a
tisztelt Választási Bizottságot, hogy a fellebbezési kérelemben foglaltak szerint változtassa meg
a támadott határozatot.”
A Ve. 221. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság elsőfokú határozata ellen az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be
fellebbezést. A TVB megállapítja, hogy a fellebbező érintettségét igazolta azzal, hogy az egyéni
választókerületben jogerősen jelöltet állított.
A fellebbezés II. részében felsorolt, a 2018. évi országgyűlési választáson nyilvántartásba vett
jelölő szervezet és a 2022. évi országgyűlési választáson nyilvántartásba vett jelölő szervezet
„vezetésében erős átfedés” megállapítása nem a jelen fellebbezéssel érintett jelölt
nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntéssel összefüggő. A Nemzeti Választási Bizottság a
Normális Élet Pártját a 37/2022. számú határozatával jogerősen nyilvántartásba vette, amely
alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek teljesítése esetén jelöltet, országos listát
állíthat a választáson.
A fellebbezés III. részében felvázolt megállapítások közül a honlapon történő adatgyűjtés nem
minősül választási ügynek, a jogosulatlan adatkezelés nem a választási bizottságok hatáskörébe
tartozó kérdés. Arra vonatkozóan, hogy a honlapon gyűjtött adatok és az ajánlóíveken szereplő
ajánlások között azonosság állna fenn, a fellebbező bizonyítékot nem nyújtott be. Az, hogy az
adatokat az ajánlóívekre felvezetés érdekében gyűjtötték, szintén nem nyert bizonyítást, erre
vonatkozóan is csupán feltételezésekbe bocsátkozott a fellebbező. A 3/2022. (I.11.) IM rendelet
szól többek között a választás során használandó nyomtatványokról is, melynek 14. számú
melléklete szerint az országgyűlési képviselőjelölt ajánlásához az ajánlóív tartalmazza az ajánló
olvasható családi és utónevét, személyi azonosítóját, lakcímét (település, utca, házszám),
valamint aláírását. A TVB az eredeti ajánlóívek megtekintése alapján megállapította, hogy
Varga Mónika, a Normális Élet Pártja javára gyűjtött aláírások különböznek egymástól, az
ajánlások ellenőrzése megtörtént, a jelölt a legalább 500 érvényes ajánlással rendelkezik.
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A TVB összességében megállapította, hogy a fellebbezésben megjelöltek feltételezéseken
alapulnak, konkrét bizonyítékot a fellebbező nem tudott becsatolni, ezért a jelölt nyilvántartásba
vételéről szóló OEVB határozatot helybenhagyta.
A TVB jelen határozata a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a jogorvoslati
tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 222. §-án, 223-225. §-ain, valamint a 229. §-án, az illetékekről szóló
tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 45/A. § (5) bekezdésén, valamint
a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Erről:
1.

Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1071 Budapest, Damjanich u. 26/B. 3/1.
ketfarkulegal@gmail.com
2. Varga Mónika, a Normális Élet Pártja egyéni választókerületi jelöltje 5000 Szolnok,
Krisztina utca 21.,
3. Szolnoki 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság,
székhelyén
4. Területi Választási Bizottság tagjai Helyben
5. Területi Választási Iroda Helyben
értesülnek.
Szolnok, 2022. március 1.

