
JOGORVOSLATI FÓRUM 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 208. §-a alapján a választásra irányadó 
jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértése esetén jogorvoslati 
eszközként kifogást nyújthat be a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő 
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet.  
 
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől 
számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező választási bizottsághoz.  
Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának 
teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett 
tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.  
 
A szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése ellen – a szavazóköri eredményt megállapító 
döntés kivételével – szintén kifogást lehet benyújtani.  
 
Mivel a 2022. évi április 3-i országgyűlési képviselő választásokon és népszavazáson a Pásztói 
Helyi Választási Iroda mellett Helyi Választási Bizottság nem működik, a választási kifogásokat a  
 
Nógrád megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, a 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. címre lehet benyújtani, illetve a jegyzo@salgotarjan.hu e-mail 
címre lehet megküldeni. 
 
A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet 
benyújtani. 
A kifogásnak tartalmaznia kell 
a) a jogszabálysértés megjelölését, 
b) a jogszabálysértés bizonyítékait, 
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – 
postai értesítési címét, 
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar 
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet 
esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 
A választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől – áttétel esetén az 
elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől – számított harmadik napon dönt.  
 
Pásztó, 2022. március 31. 
 
 
       
         dr. Sándor Balázs 
                 jegyző 
             HVI vezető 
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