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KAMPÁNNYAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a 
szavazás befejezéséig tart, azaz  

2022. május 7. napjától 2022. június 26. 19 óráig tart. 

 

Kampánytevékenységnek minősül:  
• kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása, és  
• kampányidőszakban folytatott minden egyéb tevékenység, amelynek célja a válasz-

tói akarat befolyásolása, vagy ennek megkísérlése.  
 

Fontos, hogy a jelöltek, jelölő szervezetek a választók szavazatai megszerzése érdekében 
folytatott kampánytevékenység során kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy 
tevékenységük minden esetben megfeleljen a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 
követelményének.  
Bár a választási kampány része és velejárója az, hogy a jelöltek és a jelölő szervezetek 

egymás tevékenységét illetően kritikát fogalmaznak meg, illetve minősítik egymás 
programját (ún. negatív kampány), lényeges azonban elkülöníteni azt, hogy a választási 
kampányban az egymás irányában megjelenő kritikai megnyilvánulások véleményt 
közölnek vagy tényt állítanak. Míg a vélemény – legyen az akár szélsőséges, vagy egyesek 
számára bántó – önmagában nem vezethet a választási jogszabályok megsértéséhez, a 
valótlan tartalmú tényállítások azonban alkalmasak a választópolgárok megtévesztésére, 
így a választásra irányadó jogszabályok megsértésére. (Lásd: Kúria 
Kvk.I.37.441/2014/2.számú, Kvk. III.37.451/2014/2.számú, Kvk.III.37.380/2014/3.számú, 
Kvk.I.37.443/2014/4.számú végzése, Alkotmánybíróság 7/2014. (III. 7.) AB határozata)  

Nem minősül választási kampánynak:  

• az állampolgárok – mint magánszemélyek – közötti személyes kommunikáció, füg-
getlenül annak tartalmától és formájától (sms-váltás, facebook, szóbeli beszélgetés stb.);  

• a választási szervek (választási bizottság, választási iroda) tevékenysége.  
 

A szavazóhelyiséghez történő szállításra való felhívás tilalma vonatkozik a választási 
szervekre, így a választási irodákra is. A hivatkozott tilalomba ütközik továbbá, ha a 
választási iroda a választópolgárokat a szavazóhelyiséghez való eljutásuk érdekében 
autóbusszal szállítja. (Lásd: a szavazás napján történő autóbuszos személyszállítás egyes 
kérdéseiről szóló 3/2014. NVB iránymutatás)  
 

Az állam és a helyi önkormányzat, mint a közhatalom megtestesítője a választási 
kampányban nem vehet részt, amennyiben azonban a választási kampányban semleges 
pozícióját feladva mégis az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel, azzal 
megsérti a jelöltek és a jelölő szervezetek esélyegyenlőségének alapelvét. Ezért a 
kampányidőszak alatt a jelöltek és a jelölő szervezetek esélyegyenlőségének érvényesítése 
érdekében az állami, illetve az önkormányzati szerveknek tartózkodniuk kell attól, hogy a 
pártok szabad versengésébe beavatkozzanak (Kúria Kvk.IV.37.360/2014/2.).  
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Választási kampányeszközök  
A Választási eljárásról szóló törvény a következő kampányeszközöket nevesíti (de nem csak 

ezek lehetnek kampányeszközök):  
– plakát,  
– jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,  
– politikai reklám, – politikai hirdetés és – választási gyűlés.  

a) Plakát 
• A plakát megkülönböztethető szöveges, illetve képi/grafikai plakát. Célja a 

polgárok tájékoztatása, meggyőzése, szavazásra történő buzdítása.  A Ve. 144. §-a 

alkalmazásában plakát:  
o a választási falragasz,  

o felirat,  

o szórólap,   
o vetített kép, – embléma.  

A plakát választási plakátnak történő minősítése szempontjából nincs jelentősége a 
plakát méretének és hordozóanyagának.  

• A Ve. 144. § (2) bekezdése alapján kampányidőszakban a jelölő szervezeteknek és a 
jelölteknek nem kell engedélyt kérni, illetve bejelenteni, ha választási plakátot 
szeretnének készíteni. A plakáton fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra 
vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum): a kiadó nevét, székhelyét és a 
kiadásért felelős személy nevét.  

• Plakát a Ve.144. §-ában meghatározott korlátozásokkal és tilalmakkal bárhol 
elhelyezhető.  

A korlátozások és tilalmak a következők:  
o Plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy 

önkormányzati tulajdonban lévő dolog esetén - a vagyonkezelői jog gya-
korlójának hozzájárulásával lehet.  

o Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség 
védett elemén, védett természeti területen és értéken plakátot elhelyezni 
tilos.  

o Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen 
vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.  

o A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, 
valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló 
jogszabályokat kell alkalmazni.  

o A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő 

szervezet plakátját.  
o A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az károkozás nélkül eltávolítható 

legyen.  

A Kúria több végzésében – Kvk.I.37.476.2014/3., Kvk.III.37.355/2014/3., 

Kvk.I.37.491/2014/3., Kvk.II.37.307/2014/3., Kvk.III.37.399/2014/3. – is kifejtett 

joggyakorlata szerint a Ve. 144. §-ának helyes értelmezése az, hogy a választási 
plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144.§-ának a rendelkezései az irányadók. A 

választási szervek csak az e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, míg 
a közúti közlekedési szabályok, továbbá a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó 
rendeleti szabályok nem alkalmazhatók, mivel a Ve. 144.§-a egy zárt 
szabályrendszert alkot. A korábbi szabályozással ellentétben a helyi 

önkormányzat nem állapíthat meg a plakátelhelyezést korlátozó vagy tiltó 
rendelkezéseket.  
Sem a HVI, sem az SZSZB nem jogosult arra, hogy az – akár szabályszerűen, 
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akár törvénysértően – elhelyezett plakátot eltávolítsa.  

Mindezek alapján a Kúria álláspontja szerint a plakátok villanyoszlopon való 
elhelyezése nem sérti sem a Ve. 144.§-át, sem a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontját.  

• A plakátot a szavazást követő 30 napon belül az, aki elhelyezte, vagy akinek 
érdekében elhelyezték, köteles eltávolítani. A 30 napos határidő a Ve. 10. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezésből követően jogvesztő. Abban az esetben, ha az 
eltávolítás kötelezettségének nem tesz eleget az aki, vagy akinek érdekében elhelyezték 
a plakátot, a tulajdonos, a bérlő, a vagyonkezelő végzi el a plakát eltávolítását, ennek 
költségét azonban a plakát eltávolítására kötelezett viselni köteles.  

Az eltávolítására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt előterjesztett kérelem 
elbírálására a választási bizottságnak nincs hatásköre és bírság kiszabására 
sem jogosult (13/2014. NVB iránymutatás).  

 

b) Választási gyűlés  
• A Ve. 145. § (1) bekezdése szerint választási gyűlést a szavazás napját megelőző 50. 

naptól lehet tartani, de a szavazás napján választási gyűlés nem tartható.  
• A választási gyűlés megtartható magánterületen (tulajdonosi engedéllyel) és 

közterületen egyaránt.  
• A közterületen tartandó választási gyűlés vonatkozásában a szervezőnek nem kell 

területfoglalási engedélyt kérnie, és nem kell területfoglalási vagy egyéb jogcímen 
díjat fizetnie. A gyűlés megtartását nem kell a rendőrségnek sem bejelenteni. (Lásd: 
Kúria Kvk.IV.37.184/2014/3. számú végzése)  

• A választási gyűlések nyilvánosak. A választási gyűlésen a rend fenntartásáról a 
gyűlés szervezőjének kell gondoskodnia.  

• Az állami és önkormányzati költségvetési szervek számára írja elő a törvény, hogy 
választási gyűlés megtartására a jelöltek, jelölő szervezetek részére azonos 
feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést 
(pl. emelvény, hangosítás, stb.).  

• Az egyéb tulajdonban álló (pl. egyházi) helyiségek, berendezések jelöltek, jelölő 
szervezetek számára történő rendelkezésre bocsátásáról a tulajdonos jogosult dönteni.  

• Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási 
kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál 
kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll 
rendelkezésre.  

• A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. 
évi C. törvény szankcionálja a választási gyűlésen való részvétel jogtalan 
akadályozását.   
 

c) Politikai reklám  
• A médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett – különös tekintettel a politikai 

reklámok számára, megjelenési sorrendjére, időtartamára és az adásba kerülés 
időpontjára – teheti közzé a jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független 
jelöltek politikai reklámjait. Közös jelölt, illetve közös lista esetén a jelölő szervezetek 
együttesen jogosultak a politikai reklám megrendelésére.  

• A politikai reklámhoz véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.  

• A politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet, 
és nem fogadhat el.  

• A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni.  
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• Az audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétételre szánt politikai reklám 
megrendelője köteles a reklám feliratozásáról vagy jelnyelvi tolmácsolással való 
ellátásáról gondoskodni.  

• A helyi és körzeti médiaszolgáltatókat politikai reklám közzétételére vonatkozó 
bejelentési kötelezettség nem terheli, és az általános szabályok betartása mellett 

időtartambeli és idősávbeli korlátozás nélkül közvetíthetnek politikai reklámot. (Lásd: 
a politikai hirdetés és politikai reklám közzétételéről szóló 2/2014. NVB iránymutatás)  
 

d) Politikai hirdetés  
• A politikai hirdetés az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy 

független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok 
nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben 

közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom.   
• A sajtótermék a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes 

újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek 
tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy szerkesztői felelősséget visel, és 
amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a 
nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, 
nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül.  A 

szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során 
megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez 
szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében.   

• Gazdasági szolgáltatás az önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése 
érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett szolgáltatás.  

• Sajtótermék politikai hirdetést kizárólag a Ve. 148. §-ában meghatározott 
rendelkezések szerint tehet közzé az alábbiak szerint.  

o A sajtótermékben közzétett politikai hirdetésnek azonnal felismerhetőnek, 
és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie.  

o A politikai hirdetés megrendelőjének nevét és lakcímét/székhelyét fel kell 
tüntetni a hirdetéshez kapcsolódóan.  

o Amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, a választás 
kitűzését követő 5. munkanap 16.00 óráig az Állami Számvevőszékhez 
(a továbbiakban: ÁSZ) el kell juttatnia hirdetési szolgáltatásainak 
árjegyzékét. Az ÁSZ a politikai hirdetést közölni kívánó sajtótermék 
árjegyzékét nyilvántartásba veszi, és honlapján közzéteszi. A nyilvántartásba 
vett árjegyzéket a sajtótermék a honlapján közzéteszi.  

o Az a sajtótermék, amelynek árjegyzékét az ÁSZ nem vette 
nyilvántartásba, nem közölhet politikai hirdetést. Magyarországon 
letelepedett kiadók sajtótermékei közül csak az közölhet politikai hirdetést, 
amely az Mttv. szerinti hatósági nyilvántartásban szerepel. 
  

e) Közvetlen politikai kampány  
• A közvetlen politikai kampány a választási kampányanyagnak a választópolgár 

részére közvetlen megkeresés módszerével történő eljuttatása.  
• A választópolgár azonban jogosult megtiltani, hogy a választási szervek a róla 

nyilvántartott adatokat a névjegyzékből való adatszolgáltatás szabályai szerint a jelölő 
szervezeteknek, jelölteknek kiadják.  

• A választópolgár egyéb adatai felhasználásához – mint mobiltelefonszám, 
elektronikus levélcím – a kifejezett hozzájárulása szükséges.  
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f) Közvélemény-kutatás  

• A Ve. az exit-pollra vonatkozó korábbi szabályozást pontosítja azáltal, hogy nem a 

szavazóhelyiségből, hanem az épületből kilépő választópolgárok tekintetében teszi 

lehetővé a közvélemény-kutatás kérdéseinek feltételét.  
• A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, 

amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen 
módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen 

módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás 
befejezése után, azaz a szavazás napján 19.00 óra után hozható nyilvánosságra.  

• Az exit poll-on kívüli, más módszerrel végzett közvélemény-kutatás eredménye 
korlátozás nélkül közzétehető.  

• A közvélemény-kutatások esetében biztosítani kell a megkérdezett személy teljes 
anonimitását, a véleményadás önkéntességét, valamint érvényre kell juttatni a 
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét. Ennek megfelelően a 
közvélemény-kutatók semmilyen módon nem zaklathatják, és nem 
befolyásolhatják a választópolgárokat.  

 

Tiltott kampánytevékenység  
 

a) Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra való nyilvános 
felhívás  

• A Ve. 143/A. § (2) rendelkezése szerint mozgóurna igénylésére és a 
szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, 
szavazóhelyiséghez történő autóbuszos személyszállítás nem végezhető. (Lásd: a 
szavazás napján történő autóbuszos személyszállítás egyes kérdéseiről szóló 3/2014. 
NVB iránymutatás)  

 

b)  Relatív területi kampánytilalom  
• A Ve. 143. §-a szerint a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a 

szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres 
távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás 
napján nem folytatható.   

• Relatív területi kampánytilalom: a szavazás napján, a szavazóhelyiséget magába 
foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 
méteren belül közterületen a kampánytevékenység folytatásának tiltása.  

• A relatív területi kampánytilalom az aktív kampánytevékenység folytatására 
vonatkozik, ezért a közterületen a szavazás napját megelőző napokon jogszerűen 
elhelyezett plakátokat nem kell leszedni.  

• A Ve. 143. §-ában foglalt relatív területi kampánytilalom sérelmét valósítja meg, ha 
valamely jelölt vagy jelölő szervezet népszerűsítése érdekében bárki olyan 
tevékenységet folytat, amely miatt a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek 
a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteren belül, 
illetve magában a szavazóhelyiségben a választói akarat befolyásolására alkalmas 
tartalom hallható vagy látható.  

• A jogsértés ténye akkor is megvalósul, ha a berendezés vagy jármű, amelyből a 
választói akarat befolyásolására alkalmas tartalmat sugározzák vagy vetítik, a 
szavazóhelyiséget magába foglaló épület bejáratától számított 150 méteren kívül 
helyezkedik el.  

• Nem jelenti önmagában a relatív területi kampánytilalom sérelmét, ha az a jármű, 

amelyre a kampányidőszakban jelölt vagy jelölő szervezet népszerűsítésére szolgáló, a 
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Ve. 144. §-a szerinti plakátot helyeztek el, a szavazás napján keresztülhalad a 

szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését 
szolgáló bejáratától számított 150 méteres területen. A Ve. 143. §-a rendelkezésének 
sérelmét jelenti azonban, ha az e pontban nevesített jármű várakozik a 
szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését 
szolgáló bejáratától számított 150 méteren belül, vagy az áthaladása folyamatos vagy 
rendszeres. Ez utóbbi értelmezés nem vonatkozik a menetrend szerinti szállítást végző 
járművekre, különös tekintettel a kötött pályás eszközökre.  

• A pártatlanság követelményének érvényesítése megköveteli, hogy a választási 
szervek tagjai a relatív területi kampánytilalom időbeli és területi szabályaira is 

figyelemmel, a szavazás napján jelöltet, jelölő szervezetet népszerűsítő, ahhoz 
köthető szimbólumokat ne használjanak, ilyeneket ne osztogassanak, 
ruházatukon ne viseljenek.  

• Sérti továbbá az említett követelményt, ha a választási szervek tagjai a jelölt, jelölő 
szervezet szimbólumát a választási szervek hivatalos helyiségeiben, így különösen a 
szavazóhelyiségekben használják, illetve jelölő szervezethez köthető ruházatot 
(egyenruhát) viselnek ott.  

• A választási szervek hivatalos helyiségeiben – így különösen a szavazóhelyiségekben 
–, azonban nem tilos azoknak a jelképeknek, zászlóknak a kitűzése, használata, 
amelyeket a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény (a továbbiakban: Jelképtv.) 
alapján az állami és a helyi önkormányzati szervek középületeire állandó jelleggel 
ki kell tűzni, illetőleg fel kell vonni.  

• Nem minősül kampánytevékenységnek és ezért nem ütközik a relatív területi 
kampánytilalom Ve.-ben foglalt szabályába a választási szerveknek a választójog 
gyakorlásával, illetve a választási eljárási cselekményekkel kapcsolatos információk 
közlésére vonatkozó tevékenysége, amelyek a választópolgárok tárgyilagos 
tájékoztatását biztosítják.  

• A Ve. 143. §-ában foglalt korlátozás általános szabály, mely nem szűkíthető egy adott 
választással kapcsolatos kampánytevékenység tilalmára. Amennyiben két vagy több 
különböző választás eljárása ugyanazon időszakban zajlik, a tilalom általánosan 
vonatkozik valamennyi választási eljárásra.  

• A Ve. relatív területi kampánytilalomra vonatkozó szabályából és a Ve. más 
rendelkezéseiből egyértelműen következik, hogy a szavazás napján 
kampánytevékenységet nem csak közterületen, a szavazóhelyiséget magába foglaló 
épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres 
távolságon belül, hanem a szavazóhelyiség elhelyezésére szolgáló épületben és a 
szavazóhelyiségben sem lehet folytatni.  

 

c) Szavazás napján választási gyűlés tartása  
• Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani, ugyanakkor a szavazás napján 

választási gyűlés nem tartható.  
 

d) Szavazás napján politikai reklám közzététele  
• A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni a televízióban és a 

rádióban.  
 

e) Közvélemény-kutatás eredményének közzététele  
• Az exit poll közvélemény-kutatás eredménye a szavazás befejezését követően, tehát 

a szavazás napján 19.00 óra után hozható nyilvánosságra.  
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(Lásd: a szavazás befejezésének és lezárásának időpontjáról szóló 8/2014. NVB számú 
iránymutatás.)  

 

A média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat  
• Az országos, lineáris médiaszolgáltatás és az országosan terjesztett sajtótermékek, 

illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével kapcsolatos kifogást 
a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el.  

• Körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem országosan 
terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye 
szerint illetékes TVB bírálja el.   
A kifogásban a kérelmező megjelöli, vagy lehetőség szerint csatolja a törvénysértés 
bizonyítékául szolgáló műsorszámot vagy médiatartalmat. Amennyiben a kérelmező 
nem csatolta a megjelölt műsorszámot, és az szükséges lenne a kifogás elbírálásához, 
akkor azt az illetékes választási bizottság hivatalból szerzi be.  

• A választási bizottság a kifogásnak helyt adó döntésében, az általános 
jogkövetkezmények alkalmazásán túl kötelezi a médiatartalom-szolgáltatót, hogy 
határozata rendelkező részét  

a) napilap és internetes sajtótermék, valamint lekérhető médiaszolgáltatás esetében a 
határozat közlésétől számított három napon belül, a jogsértő közléshez hasonló 
módon,  

b) más időszaki lap esetében a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló 
módon,  

c) lineáris médiaszolgáltatás esetében a határozat közlésétől számított három napon 
belül, a jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon  
tegye közzé.  

• A Ve. lehetőséget biztosít, hogy bírságot szabjon ki,:  

o az eset összes körülményét figyelembe kell venni annak eldöntésénél, hogy indo-
kolt-e bírság kiszabása;  

o a bírság mértékének megállapításánál ugyancsak figyelembe kell venni az eset ösz-
szes körülményét, így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató fajtáját, vé-
telkörzetét, a jogsértéssel érintett sajtótermék jellemzőit, a jogsértés súlyát és a jog-
sértés ismétlődő jellegét;   

o a bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés 
nyilvánvalóan szándékos volt. A bírság legmagasabb összege a kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének ötvenszerese. (A kötelező legkisebb munkabér havi ösz-
szegét kormányrendelet állapítja meg.)  

 

Adatszolgáltatás a névjegyzékből  
• A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét-a Ve. 89. 

§ rendelkezéseire is figyelemmel  
a) a jelölt kérésére – az érintett választókerületre kiterjedően – a HVI,  

b) a listát állító jelölő szervezet kérésére – a jelölő szervezet által megjelölt vá-
lasztókerületekre kiterjedően – a Nemzeti Választási Iroda  

öt napon belül, de legkorábban a nyilvántartásba vételüket követően átadja.  
Az adatszolgáltatást életkor, nem és lakcím szerinti csoportosításban is lehet igényelni.  

• A jelölt által kérelmezett adatszolgáltatás esetén a jelölt igazolja a kötelező legkisebb 
munkabér egy havi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási díjnak (2018-

ban 138 000,-Ft) a Nemzeti Választási Iroda számlájára történt befizetését. A listát 
állító jelölő szervezet által kérelmezett adatszolgáltatás esetén a listát állító jelölő 
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szervezet igazolja a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének megfelelő 
összegű adatszolgáltatási díjnak (2018-ban 138 000,-Ft) a listás választókerületben 
megválasztható képviselők száma szerinti befizetését a Nemzeti Választási Iroda 
számlájára.  
A díjat a Nemzeti Választási Iroda 10032000-00333616-00000000 számú számlájára 
kell befizetni. Az átutalás közlemény rovatában a magánszemély személyi azonosítóját, 
illetve a jelölő szervezet szervezetazonosítóját kell feltüntetni, valamint az érintett 
települést, választókerületet.  
A HVI az adatszolgáltatásra vonatkozó igény beérkezését a befizetés igazolását 
követően haladéktalanul jelenti az NVI-nek, amely tájékoztatja annak módjáról. A HVI 
az adatszolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás másolatát (szkennelt képét) 
megküldi az NVI részére.  

• A jogalkotó a választópolgár információs önrendelkezési jogának érvényesülése 
érdekében azonban lehetővé teszi, hogy a választópolgár megtilthassa a róla 
nyilvántartott adatok választási szervek általi kiadását, így azon választópolgárok 
adatai nem adhatóak ki a jelöltek, jelölő szervezetek kérésére, akik – erre irányuló, 
központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmükben – az adatok kiadását megtiltották.  

• Az adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet 
felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személynek történő 
átadásuk tilos.  

Az adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő 
szervezet legkésőbb a szavazás napján 16.00 óráig köteles megsemmisíteni, és az 
erről készült jegyzőkönyvet a szavazást követő 3. napon 16.00 óráig köteles átadni 
az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.  

• Nem közvetlen politikai kampány céljára történő felhasználásra, másolásra, harmadik 
személynek történő átadásra, valamint a megsemmisítésre vonatkozó kötelezettség 
megszegésére hivatkozással kifogás terjeszthető elő. Ha az elbírálásra hatáskörrel 
rendelkező választási bizottság a kifogásnak helyt ad – az általánosan alkalmazandó 
jogkövetkezményeken túl (megállapítja a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt eltiltja a 
további jogszabálysértéstől, a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett 
részét megsemmisíti és megismételteti) – lehetőség van bírság kiszabására is.  
A bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének ötszöröse, egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi 
összegének tizenötszöröse.  

• A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a honlapján 
(www.naih.hu) ajánlást tett közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, 
amelynek figyelembe vétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai a 
következő linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/ajanlasok.html.  

 

Mágocs, 2022. május 5. 
 

 

 

Helyi Választási Iroda 

Mágocs 
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