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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében — Dr. Trócsányi László miniszter úr
megbízásából — mellékelten megküldöm Dr. Oláh Lajos (független) országgyű lés i
képviselő „Milyen szabályok vonatkoznak jelenleg arra, hogy politikusok, gyermeke k
fényképeit használják politikai kampányban, saját weboldalukon, facebook oldalukon? " című ,
K/17605. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2017 . október 16 .

Tisztelettel :

,\

	

/I
Völner Pál

Postacím : 1357 Budapest, Pf . 2 . Telefon : (06 1) 795 3209 E-mail : pal .volner@im .gov.hu



IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Iktatószám: VII-P F/96/2/2 01 7

Dr. Oláh Lajos képviselő úr részér e
Magyar Országgyű lés

Budapest

Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igényl ő „Milyen szabályok vonatkoznak jelenleg arra, hogy politikusok ,
gyermekek fényképeit használják politikai kampányban, saját weboldalukon, facebook
oldalukon?” című, K/17605. számú írásbeli kérdésére — Dr. Trócsányi László miniszter úr
megbízásából — az alábbi tájékoztatást adom .

A választási eljárásról szóló 2013 . évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 139. §-a
alapján a választási kampányid őszak a szavazás napját megel őző 50. naptól a szavazás napján
a szavazás befejezéséig tart. A Ve. 140. §-ában foglaltak szerint kampányeszköznek minősül
minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak
megkísérlésére .

A kampányeszközök tartalmára a Ve . speciális szabályokat nem tartalmaz, ugyanakkor azo k
tekintetében is irányadóak a választási eljárás alapelvei, így a jóhiszemű és rendeltetésszerű
joggyakorlás .

A kérdésben példaként említett iskolai esemény tekintetében fontos továbbá kiemelni, hogy a
nemzeti köznevelésrő l szóló 2011 . évi CXC. törvény 24 .§ (3) bekezdése szerint a nevelési-
oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz köt ődő
szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium
ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz köt ődő szervezettel kapcsolatba
hozható politikai célú tevékenység nem folytatható . Ezek alapján az iskolában folytatott
kampánytevékenység a Ve . 2 .§ (1) bekezdés e) pontjába foglalt alapelv megsértésére
alkalmas, és sérti a c) pont szerinti esélyegyenl őség alapelvét is . [Kúria Kvk.II .37.395/2014/2 .
számú határozata ]

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény (a továbbiakban : Ptk.) 2:48. § (1 )
bekezdése a képmás és a hangfelvétel elkészítését, és nyilvánosságra hozatalát – ideértve a
közösségi oldalon, vagy interneten való közzétételt is – általában csak az érintett személ y
hozzájárulásával engedi meg .
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A gyermekekről készült fényképfelvétel nyilvánosságra hozatalának feltételeivel kapcsolatba n
szükséges rögzíteni, hogy a Ptk . szerint 14. év alatti kiskorú nevében törvényes képvisel ője
adhatja meg a hozzájárulást, míg a 14 . életévét betöltött kiskorú nyilatkozatának
érvényességéhez a törvényes képviselő előzetes beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása i s
szükséges .

A Ptk. 2 :48. § (1) bekezdésében el őírt főszabály alól a tömegfelvétel és nyilvános közélet i
szereplésrő l készült felvétel jelent kivételt, ezek értelmezésére azonban már nem a törvény ,
hanem a bírói gyakorlat ad iránymutatást .

A példa szerinti esetben a fényképfelvétel – az esemény jellegére (iskolai Mikulás ünnepség )
figyelemmel – vélhetően nem közéleti szereplés alkalmával készült, ezért az képezhet i
vizsgálat tárgyát, hogy a tömegfelvétel készítésének feltételei fennálltak-e . Tömegfelvételről
általában akkor beszélhetünk, ha az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvéte l
összhatásában örökíti meg a nyilvánosság el őtt lezajlott eseményeket. Egy iskolai
rendezvényről készült fényképfelvétel is lehet tömegfelvétel, ha megállapítható, hogy ott
szokásos a fénykép-, film- vagy tévéfelvétel készítése, tehát, aki azon részt vesz, annak
számolnia kell azzal, hogy személyét – esetleg felismerhet ően is – megörökítik . Ilyen esetben
az ábrázolt személy hozzájárulása – főszabályként – mellőzhető . Ha a felvételkészítéssel
szokásosan nem lehet számolni, akkor már egyes személyek kiemelésére, felismerhető
ábrázolásukra szintén csak hozzájárulásukkal kerülhet sor .

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy tömegfelvétel is csak a célja által indokoltan használható
fel, tehát az eseményrő l történő tájékoztatás céljából . Ez különösen vonatkozik a tömegbő l
kiemelt személyrő l készített felvételre, amit kés őbb önállóan, különösen a tömegeseményen
való részvételtő l eltérő gondolat illusztrálására nem lehet felhasználni .

A Ptk. által biztosított rugalmas keretszabályok alapján a hozzájárulás mellőzhetőségérő l való
döntés esetr ől esetre az eljáró bíróság feladata, erre figyelemmel álláspontom szerint a Ptk .
módosításának szükségessége nem merül fel .

Összegezve a fent leírtakat a jelenlegi törvényi rendelkezések az érintett területen megfelel ő
szabályozási keretet képeznek, ennél fogva jogszabály módosítás nem indokolt .
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