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Még meg sem született az OGY választás eredménye, de már megkezdődött az
EP választási kampány. Még le sem kerültek a falakról az OGY választás
plakátjai, de már ragasztják az EP választási plakátokat.
A két választás azonos és eltérő jellemzőit a következő táblázat foglalja össze:

Országgyűlési választások

Európai parlamenti választások

2014. április 6.

2014. május 25.

106 egyéni+93 listás

21 magyarországi mandátum

(OGY összesen 199 mandátum)

(EP összesen 751 mandátum)

a magyarországi lakcímmel nem

a magyarországi lakcímmel nem rendelkező

rendelkező választópolgárok

választópolgárok nem szavazhatnak

regisztráció után, levélben
szavazhatnak
a választáson csak választójoggal

az Európai Unió más tagállamának

rendelkező magyar állampolgárok

Magyarországon lakcímmel rendelkező

vehetnek részt

választópolgára regisztráció után szavazhat

egyéni jelöltre és országos listára lehet

nincsenek egyéni jelöltek, csak országos

szavazni

listára lehet szavazni

pártlisták és kedvezményes

csak pártlisták

nemzetiségi listák
a jelöltállításhoz választókerületenként a listaállításhoz országosan 20 ezer érvényes
500 érvényes ajánlást kell gyűjteni

ajánlást kell gyűjteni
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Azonosságok
szavazás 6-tól 19 óráig
szavazni két, egymást metsző vonallal lehet
a magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó választópolgárok a
külképviseleteken szavazhatnak
5%-os parlamentbe jutási küszöb
nincs kampánycsend, de a választás ideje alatt nem lehet választási gyűlést tartani,
politikai reklámot sugározni, illetve a szavazókör bejáratától számított 150 méteren
belül (közterületen) tilos mindenféle kampánytevékenységet folytatni
A

magyarországi

lakcímmel

rendelkező,

magyar

állampolgárságú

választópolgárok külön kérelem nélkül, automatikusan felkerültek, illetve
felkerülnek a központi névjegyzékbe.
Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező, nem magyar, de uniós
állampolgárságú választópolgárok, akik az Európai Parlament magyar
képviselőinek megválasztásában akarnak részt venni, legkésőbb 2014. május 9-ig
kérhetik a magyarországi központi névjegyzékbe felvételüket. A regisztrációs
kérelem

benyújtható

személyesen,

levélben,

vagy

on-line

úton

a

www.valasztas.hu honlapon.
Az Európai Unió más tagállamában lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár
a külföldi lakóhelye szerinti EP jelöltekre úgy szavazhat, hogy a külföldi
lakóhelye szerinti állam választási jogszabályai szerint kéri felvételét az adott
uniós tagállam EP névjegyzékébe. Ebben az esetben a tagállamtól kapott értesítés
alapján a Nemzeti Választási Iroda törli a magyarországi EP névjegyzékből,
amivel kizárja a kettős szavazás lehetőségét.
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Az EP választáson pártlisták közül lehet majd választani. Pártlista ajánlására
2014 április 7. és 22. között volt lehetőségünk A sikeres listaállításhoz 20 000
érvényes ajánlásra volt szükség.
Aki a szavazás napján külföldön szeretne szavazni, annak legkésőbb 2014. május
17-én 16 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a
magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen,
levélben, vagy a www.valasztas.hu honlapon. A külföldön szavazó magyar
választópolgárok kizárólag magyar külképviseleteken szavazhatnak, levélben
nem. A külképviseleteken leadott szavazatokat a Nemzeti Választási Iroda a
Nemzeti Választási Bizottság felügyelete mellett számolja meg.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem a lakóhelyén fog tartózkodni,
átjelentkezéssel élhet szavazati jogával. A választópolgár kérheti, hogy a lakcíme
szerinti szavazókörtől eltérő magyarországi településen adhassa le szavazatát,
vagy

korábbi

szavazókörben

átjelentkezési
szavazhasson.

kérelmét
Az

visszavonva,

átjelentkezési

a

lakcíme

kérelem

szerinti

benyújtható

személyesen, levélben, vagy on-line úton a www.valasztas.hu honlapon.
A kérelem címzettje a kérelmező lakóhelye szerinti HVI
Az SzSzB jegyzőkönyvvezetők, illetve az SzSzB választott és delegált tagjai
kérhetik, hogy a szavazás napján ne a lakcímük szerinti szavazókörben, hanem a
településen belül abban a szavazókörben szavazhassanak, ahol feladataikat
teljesítik. Az áttétel iránti kérelem benyújtható személyesen, levélben, vagy online úton a www.valasztas.hu honlapon. A kérelem címzettje a kérelmező
lakóhelye szerinti HVI.

4

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy Braille-írással ellátott
Szavazó

sablonnal

szavazhasson,

kérheti,

hogy

akadálymentes

szavazóhelyiségben adhassa le szavazatát, kérhet mozgóurnát, a szavazólap
kitöltéséhez segítőt vehet igénybe, aki lehet a kísérője, vagy a szavazatszámláló
bizottság két tagja.
A hajléktalanok is szavazhatnak, ha a személyi okmányukba lakcímként be van
jegyezve a település neve. Ha a választópolgár települési szintű lakcímmel sem
rendelkezik, sajnos nem szavazhat.
Mozgóurnát igényelhetnek a mozgásukban akadályozott helyi és nem helyi
lakosok, ide értve a vendégségben lévő, a kórházi kezelés alatt álló, valamint a
börtönben (fogdában) lévő választópolgárokat is. Amennyiben a vendégeskedés
helye, a kórház, börtön (fogda), stb. nem a választópolgár lakóhelyén van, a nem
helyi lakos választópolgárnak át kell jelentkeznie a vendéglátó lakóhelye, illetve
a kórház, börtön (fogda), stb. fekvése szerinti településre.
Átjelentkezés hiányában el lesz utasítva a mozgóurna iránti kérelem.
Mozgóurnát 2014. május 23-án 16 óráig attól a helyi választási irodától, a
szavazás napján 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet
igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel. Aki mozgóurnát kért,
a szavazókörben nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával. A mozgóurna iránti
kérelem benyújtható levélben, vagy on-line úton a www.valasztas.hu honlapon,
de családtag, szomszéd, ismerős is átadhatja a kérelmet a HVI, illetve a
szavazóköri SzSzB részére
A választási kampányidőszak 2014. április 5-től 2014. május 25-én 19.00 óráig
tart. 2014. május 25-én a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres
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távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység nem folytatható,
választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A szavazóhelyiségben szavazni 2014. május 25-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott
szavazóköri névjegyzékben szerepel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal,
útlevéllel vagy vezetői engedéllyel igazolja személyazonosságát és lakcímét. A
választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt
aláírással igazolja, majd a szavazófülkében beikszeli a számára szimpatikus
pártlistát, végül az urnába helyezi a szavazólapot.
Mivel az EP választás szempontjából Magyarország egész területe 1
választókerületnek minősül, így a választással kapcsolatos kifogásokat, valamint
a szavazattszámláló bizottságok döntései és intézkedései elleni jogorvoslati
kérelmeket a Nemzeti Választási Bizottság fogja elbírálni.
Az európai parlamenti választás eredményét csak akkor lehet nyilvánosságra
hozni, ha az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött a szavazás,
azaz május 25-én 23.00 óra után.
Az EP 21 magyar mandátumának elnyerésében csak azok a pártlisták vehetnek
részt, amelyek több szavazatot kaptak, mint az összes listára leadott összes
érvényes szavazat 5%-a. (érvényességi küszöb)
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Jogorvoslati rendszer
Jogorvoslati eszközök:
kifogás
fellebbezés
bírósági felülvizsgálati kérelem
alkotmányjogi panasz
Az EP képviselők választásában eljáró választási bizottságok:
Szavazatszámláló

Bizottság

(SzSzB):

minden

település

minden

szavazókörében működik
Nemzeti

Választási

Bizottság

(NVB):

Magyarország

területe

1

választó kerületnek minősül.
(ebben a választási eljárásban a HVB, az OEVB,

és

a TVB nem

működik)
Az EP képviselők választásában eljáró választási irodák:
Helyi Választási Irodák (HVI): településenként működnek
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodák (OEVI):
Tatabányán, Esztergomban, és Komáromban működik
Területi választási Iroda (TVI): megyénként működnek
Nemzeti Választási Iroda (NVI): Budapesti székhellyel működik
Az EP képviselőválasztási eljárásban az alábbi bíróságok rendelkeznek
jogorvoslati hatáskörrel.
Kúria: Ve. 229 (1), 240 § (2), 242 § (2)
Járásbíróság: Ve. 236§ (4)
Fővárosi Törvényszék: Ve. 236§ (7)
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Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási
eljárás alapelveinek megsértésére, a választási iroda jogsértő tevékenységére és
döntésére, a szavazatszámláló bizottság jogsértő tevékenységére és döntésére
hivatkozással lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
Fellebbezést a Helyi Választási Iroda vezetőjének, illetve az NVI elnökének
elsőfokú határozata ellen lehet benyújtani.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet a Nemzeti Választási Bizottság határozata
ellen lehet előterjeszteni. A bíróság határozata ellen további rendes
jogorvoslatnak helye nincs.
Alkotmányjogi panaszt, mint rendkívüli jogorvoslati eszközt a választási szerv
határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen a
sérelmezett döntés közlésétől számított három napon belül lehet benyújtani az
Alkotmánybírósághoz.
Az általános hatásköri szabályok:
Az EP képviselők választási eljárásában a kifogások elbírálására az NVB, az
NVB határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja
el.
A választási iroda tevékenységével és döntésével kapcsolatos kifogás elbírálása
annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási
iroda működik. Ha a választáson ez a választási bizottság nem működik, a
kifogást az a választási bizottság bírálja el, amely mellett a választási iroda
felettes választási irodája működik.
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A szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése ellen az NVB-hez lehet
kifogást benyújtani.
Speciális hatásköri szabályok:
1./ A Helyi Választási Iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításával
kapcsolatos döntése ellen a TVI vezetőjéhez lehet fellebbezést előterjeszteni.
2./ Ha a Helyi Választási Iroda vezetője a névjegyzékkel kapcsolatos
fellebbezést elutasítja, a fellebbezést a területileg illetékes járásbíróság bírálja el.
3./ Ha a Nemzeti Választási Iroda vezetője a névjegyzékkel kapcsolatos
fellebbezést elutasítja, a fellebbezést a Fővárosi Törvényszék bírálja el.
4./ Az NVB - nek a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos
határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el.
5./ Az NVB választási eredményt megállapító határozata elleni bírósági
felülvizsgálati kérelmet közvetlenül a Kúria bírálja el.
6./ Hallgatás elleni jogorvoslat.
Ha a választási szerv (iroda, bizottság) eljárási kötelességének határidőn belül
nem tesz eleget (hallgatás), a felettes választási szerv (iroda, bizottság) az erre
irányuló kifogás megérkezésétől vagy a hivatalos tudomásszerzéstől számított
három napon belül megállapítja a jogszabálysértés tényét, és a mulasztó
választási szervet az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja vagy meghozza
az elmulasztott döntést.
Ha a Nemzeti Választási Bizottság eljárási kötelességének határidőn belül nem
tesz eleget, a Kúria az erre irányuló kifogás megérkezésétől számított három
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napon belül megállapítja a jogszabálysértés tényét, és a Nemzeti Választási
Bizottságot az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja.
Jogforrás: a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény
Tatabánya, 2014-05-01
Dr. Péntek Péter
KEM TVI vezető

10

