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Kérdések és válaszok  

a minta-kifogás benyújtásához 

 

1. Miért készítettük el ezt a kifogás mintát? Kinek ajánljuk és mit lehet elérni vele? 

A gyerekek pártpolitikai célú felhasználása elterjedt jelenség. A politikusok a kampányidőszakban egyre gyakrabban 

látogatnak el iskolákba, óvodákba. Ezekről a látogatásokról képeket, videókat, újságcikkeket tesznek közzé közösségi 

oldalaikon, az elektronikus és a nyomtatott sajtóban is, díszletként használva a gyerekeket saját és pártjuk 

népszerűségének növelésére. Az Eötvös Károly Intézet (EKINT) ez ellen a jogsértő gyakorlat ellen lép fel.  

A változáshoz aktív állampolgárokra is szükség van. 

Ezért ajánljuk elsősorban az érintett szülőknek a kifogás-mintát. Ezt a beadványt a szülő mint gyermeke törvényes 

képviselője nyújthatja be európai parlamenti választás esetén a területi választási bizottságokhoz, ha a 

kampányidőszakban (2019. április 6. – 2019. május 26.) a gyermekével politikus találkozott iskolai, óvodai felügyeleti idő 

alatt, és arról olyan képet hozott nyilvánosságra, amelyen a gyerek szerepel. Ez akkor is jogsértőnek számít, ha Ön 

szülőként hozzájárulást adott az óvodának, iskolának, hogy a gyerekéről az óvodai, iskolai rendezvényeken kép, videó 

készülhessen. Benyújthatja a kifogást akkor is, ha a politikus az oktatási intézmény közreműködésével kért hozzájárulást a 

találkozóhoz és a képek nyilvánosságra hozatalához, az ilyen hozzájárulás ugyanis – a szülők óvodának, iskolának való 

kiszolgáltatottsága miatt – nem tekinthető önkéntesnek. Ráadásul a köznevelési törvény kifejezetten is tiltja a 

pártpolitizálást az oktatási intézményekben. 

A kifogás-mintát emellett minden választópolgár használhatja, ha közösségi oldalakon találkozik gyerekekkel kampányoló 

politikus fotóival, hiszen a választási eljárásról szóló törvény lehetővé teszi a választások jogszerűségének biztosítása 

érdekében, hogy személyes érintettség nélkül is lehessen a választási bizottsághoz fordulni. 

A kifogás benyújtásával azt lehet elérni, hogy a választási bizottság megállapítja a jogsértést és eltiltja a politikust a további 

jogsértéstől, azaz attól, hogy gyerekeket használjon fel népszerűsége növelésére. Minél több ilyen határozat születik, a 

politikusoknak annál kevésbé áll majd érdekükben a jövőben, hogy gyerekeket használjanak fel a kampányban. 

Ha szeretne többet megtudni a témáról, keresse fel http://iskolaespolitika.hu/ oldalunkat. 

 

2. Ki nyújthat be kifogást a területi választási bizottsághoz, és melyik az illetékes 

 A központi névjegyzékben szereplő választópolgár,  

 a jelölt,  

 a jelölő szervezet, 

 az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

fordulhat panasszal az illetékes választási bizottsághoz. 

A területi választási bizottságok elérhetősége egyezik a területi választási irodákéval, ami ezen a linken érhető el: 

http://www.valasztas.hu/jogorvoslat1  

 

3. Mikor lehet kifogást benyújtani? 

Ha a választásra irányadó jogszabályokat, illetve a választás és a választási eljárás alapelveit megsértik (a továbbiakban 

együtt: jogszabálysértés). 

http://iskolaespolitika.hu/
http://www.valasztas.hu/jogorvoslat1
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Minta-kifogásunk arra az esetre használható változtatás nélkül, ha a politikus óvodai, iskolai felügyeleti idő alatt találkozik 

gyerekekkel és arról képet hoz nyilvánosságra közösségi oldalán a kampányidőszakban (2019. április 6. – 2019. május 

26.). Ez sérti a választási eljárás két alapelvét: a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás ill. az esélyegyenlőség elvét. 

 

4. Akkor is adhatok be kifogást, ha nem vagyok személyesen érintett? 

Igen, viszont, ha személyesen nem érintett az ügyben, akkor a másodfokon eljáró Nemzeti Választási Bizottság döntésével 

szemben bírósághoz nem fordulhat. 

A személyes érintettséget a Kúria úgy értelmezi, hogy akkor áll fenn, ha a kérelmező saját jogaira és kötelezettségeire a 

jogsérelem közvetlenül kihat. Minta-kifogásunk esetében tehát mindenekelőtt a politikussal találkozó és közös képen 

szereplő gyerekek (illetve az őket képviselő szüleik) számítanak személyesen érintettnek, és ők fordulhatnak bírósághoz. 

A gyerekek emberi méltóságát és személyiségi jogait sérti, ha nem önkéntes hozzájárulással, vagy hozzájárulás nélkül 

használta fel képmásukat a politikus. A gyerekek jogai védelme érdekében a szülő léphet fel, mint törvényes képviselőjük a 

gyermek 16 éves koráig. 

 

5. Van-e határidő a kifogás benyújtására? 

Igen, nagyon szoros és szigorú határideje van, de folyamatosan fennálló tevékenység fennállásának időtartama alatt 

benyújtható a kifogás. A kifogásnak főszabály szerint a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik 

napon 16 óráig meg kell érkeznie a területi választási bizottsághoz. A jogszabálysértés napja nem számít bele a határidőbe. 

Folyamatosan fennálló tevékenység esetében azonban a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes 

időtartama alatt be lehet nyújtani. Amíg a politikus közösségi oldalán elérhetőek a gyerekekkel készült fényképek, addig 

folyamatosan fennálló tevékenységről van szó, tehát benyújtható a kifogás. 

 

6. Hogyan nyújthatom be a kifogást? 

Kizárólag írásban, amit az alábbi módokon lehet eljuttatni a választási bizottsághoz: 

 személyesen,  

 levélben,  

 telefaxon vagy  

 elektronikus levélben (emailben). 

 

7. Mit kell tartalmazni a kifogásnak? 

A kifogásnak tartalmaznia kell: 

 a jogszabálysértés megjelölését, 

 a jogszabálysértés bizonyítékait,  

 a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési 

címét, 

 a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját. 

 

Bizonyítékként csatolni kell a politikus által közzétett képet, képeket. Erről print screen-t érdemes készíteni, mivel a 

számítógép képernyőjén látható tartalomról készült képen egyértelműen látszik, hogy melyik közösségi oldalon, melyik 

politikus, milyen szöveggel és mikor tette közzé a kifogásolt tartalmat. Ha print screen-t készítünk, akkor ez abban az 

esetben is bizonyíthatja a jogsértés megtörténtét, ha utóbb a politikus eltávolítja a bejegyzést. 
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8. Mi alapján hoz döntést a választási bizottság? 

A választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a tényállást, ezért csatolni kell minden 

rendelkezésre álló bizonyítékot (képet, nyilatkozatot hozzájárulásról stb.). Ld a 7. pontot is. 

A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának 

megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. 

A választási bizottság a kérelmező részére – kérésére – biztosíthatja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Ebben az 

esetben az ellenérdekű fél számára is – ha jelen van – lehetővé kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt. 

A választási bizottság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. 

A választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint 

állapítja meg a tényállást. 

 

9. Mit tehetek akkor, ha nem értek egyet a területi választási bizottság döntésével? 

A területi választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő 

szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be 

fellebbezést. A területi választási bizottság döntése ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz lehet jogorvoslattal fordulni.  

A fellebbezést személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem 

benyújtójának jogi képviselője vagy a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében minősített elektronikus 

aláírásával látott el. A fellebbezésnek a sérelmezett döntés meghozatalától számított három napon belül meg kell érkeznie 

a döntést hozó területi választási bizottsághoz, az Nemzeti Választási Bizottságnak címezve. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés okát, ami vagy jogszabálysértésre hivatkozás vagy a választási bizottság mérlegelési jogkörben 

hozott határozatának megtámadása 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 

értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. 

 

10. Mit tehetek akkor, ha nem értek egyet a Nemzeti Választási Bizottság döntésével? Fordulhatok-e bírósághoz, 

és ha igen, akkor hogyan? 

Igen, de csak akkor, ha az ügyben személyesen is érintett (ld. 4. kérdés).  

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek a sérelmezett döntés meghozatalától számított három napon belül meg kell érkeznie 

az NVB-hez a Kúriának címezve (NVB: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: 

nvb@nvi.hu). A felülvizsgálati kérelmet az NVB küldi meg a Kúriának. 

A Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el. 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet 

benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében 

minősített elektronikus aláírásával látott el. 

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell: 

• a kérelem okát, a jogszabálysértést,   

• a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 

értesítési címét, 

mailto:nvb@nvi.hu
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• a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. 

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező kivéve, ha jogi szakvizsgával rendelkező személy jár el 

saját ügyében. 

 

2019. május 1. 


