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BEVEZETŐ
2014. október 12-én a választópolgárok ismét az urnákhoz járulnak, hogy megválasszák a települések
és a megyék döntéshozóit, a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket, Budapest
főpolgármesterét és a megyei közgyűlések tagjait. A 2014 októberében megválasztott képviselők
mandátuma immáron öt évre szól, megbízásukat 2019-ig gyakorolhatják. 2014-ben megújult a
fővárosi közgyűlés harminchárom tagja választásának szabálya is, a fővárosi közgyűlés huszonhárom
tagja a fővárosi kerületek polgármesterei lesznek, míg kilenc tag kompenzációs listáról nyeri el
mandátumát.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napján a valamely nemzetiséghez
tartozó választópolgárok – önkormányzatisághoz való joguk gyakorlása keretében – megválasztják
saját nemzetiségi önkormányzatuk helyi, területi és országos képviselőit is. E szabályozás is módosult,
ugyanis a korábbi elektori, egymásra épülő rendszer helyett, a települési képviselőkhöz hasonlóan
2014-től a területi és az országos önkormányzatok képviselői is közvetlenül, ugyanazon a napon
kerülnek megválasztásra.
A választások eljárási szabályait meghatározó választási eljárásról szóló törvény 2013-ban teljesen
megújult és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény új jogintézményekkel bővülve,
számos, a korábbi választások alkalmával felmerült anomáliát és joghézagot orvosolva felváltotta a
korábbi, a közjogi választásokat majd másfél évtizedig szabályozó 1997. évi C. törvényt.
Ahhoz, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek hatékonyan és eredményesen, a jogszabályi
rendelkezéseket betartva szálljanak versenybe a választópolgári szavazatokért, szükséges, hogy
megfelelően tájékozottak legyenek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választását szabályozó normákról. Jelen kiadvánnyal mindazon
jelöltek és jelölő szervezetek számára kívánunk segítséget nyújtani, akik úgy döntenek, hogy 2014.
október 12-én megmérettetik magukat annak érdekében, hogy képviseljék a választópolgárok érdekeit
a települések képviselő-testületeiben, a megyei közgyűlésekben, illetve a nemzetiségi
önkormányzatokban.
Kiadványunk célja a törvényi szabályozás bemutatásán túl, hogy gyakorlatias módon, a jelöltek, jelölő
szervezetek szemszögéből világítsa meg a hatályos joganyagot, mindezt közérthető, egyszerű
formában.
Jelen kiadvánnyal segítséget nyújtva kívánok Önöknek eredményes, a jogszabályokat maradéktalanul
betartó, sikeres választást!
Budapest, 2014. augusztus
Dr. Pálffy Ilona
a Nemzeti Választási Iroda
elnöke
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1. A VÁLASZTÁSOK JOGI HÁTTERE ÉS A VÁLASZTÁSI RENDSZER
FELÉPÍTÉSE
1.1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szabályait
tartalmazó joganyag
1) Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény), amely megfogalmazza a népképviseleti demokrácia
alapelvét, szabályozza a választójogosultság, mint alapvető politikai jog feltételeit,
meghatározza a választások alapelveit, és a választás kitűzésének legalapvetőbb szabályait.
2) 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról (Övjt.),
amely a választások anyagi jogi szabályait tartalmazza, meghatározva a választási rendszer
felépítését, elemeit, a mandátumkiosztás módját és az eredmény megállapításának szabályait,
valamint rendelkezést tartalmaz az időközi választás megtartására vonatkozóan.
3) 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól (Nektv.), mely a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásának anyagi jogi szabályait tartalmazza.
4) 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (Ve.), amely a választási eljárási jog elemeinek
szabályait rögzíti.
5) 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási
nyilvántartások vezetéséről.
6) 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak
megállapításáról;
7) 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról;
8) 5/2014. (VII. 30.) IM rendelet a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási
határidőinek és határnapjainak megállapításáról.
1.2. A választójog
Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a választójogot, mely szerint minden
nagykorú magyar állampolgárnak, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi
lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen. Az Alaptörvény biztosítja
továbbá, hogy a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert
nagykorú személyek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal kizárólag azok
rendelkeznek, akiknek van magyarországi lakcímük, jelöltként viszont a külföldön élő magyar
állampolgárok is indulhatnak.
Nincs azonban választójoga annak, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének
korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.
Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés
büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva a
közügyektől, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező azon
állampolgára, akit az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése
alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

1.2.1. A választójog gyakorlása
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgárok szavazati jogukat
kizárólag lakóhelyükön vagy – ha lakóhelyük mellett legkésőbb 2014. június 23-ig tartózkodási helyet
is létesítettek és annak érvényessége a szavazás napjáig, azaz 2014. október 12-ig tart – bejelentett
tartózkodási helyükön gyakorolhatják.
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A bejelentett tartózkodási helyen való szavazáshoz a választópolgároknak átjelentkezésre irányuló
kérelmet kell benyújtaniuk a helyi választási irodához. A választópolgár ebben az esetben a
tartózkodási helye szerinti település szavazólapjain szavaz.
Magyarország külképviseletein való szavazásra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán nincs lehetőség.
A választópolgár passzív választójogát
választókerületben választható.

bárhol

gyakorolhatja,

azaz

bármely

településen,

1.3. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának rendszere
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásának eredményes
lebonyolításával kerülnek megválasztásra a települési önkormányzati és a fővárosi kerületi képviselők,
a megyei közgyűlések tagjai, valamint a települési polgármesterek, illetve a fővárosban a
főpolgármester. A jogalkotó a helyi önkormányzati képviselők választását különbözőképpen
szabályozza, függően attól, hogy 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú, vagy 10 000-nél több lakosú a
település. A fővárosi közgyűlés tagjainak megválasztására új választási rendszer kerül első ízben
bevezetésre.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán megválasztható képviselők
számáról megyénként és településenként részletes tájékoztató található a választások hivatalos
honlapján, a www.valasztas.hu oldalon a Helyi Önkormányzati Választás 2014/Választókerületek
oldalon.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választása alkalmával öt különböző,
részben teljesen zárt, önálló, részben (a fővárosi közgyűlés esetében) egymásra épülő választás
lebonyolítására kerül sor, melyek alapvető szabályai az alábbiakban kerülnek részletezésre:

1.3.1. Helyi önkormányzati képviselő-választás a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú
településeken
A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken a képviselők választása ún. egyéni listás
választási rendszer alkalmazásával történik.

Választókerület
E választástípusban a település egésze alkot egy választókerületet, amelyben a képviselők száma a
következőképpen alakul:
 100 lakosig 2 fő,
 1000 lakosig 4 fő,
 5000 lakosig 6 fő,
 10 000 lakosig 8 fő.
A települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak száma a 2014. január 1-jei lakosságszám
alapján került meghatározásra.

Jelölés
Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2014.
augusztus 18–án.

Szavazás
A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány
egyéni listás mandátum a településen kiosztható.

A választási eredmény megállapítása
Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a
legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy
az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét
polgármesternek is megválasztották, törölni kell az egyéni listáról, és helyébe a következő legtöbb
szavazatot elért jelölt lép.
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1.3.2. Helyi önkormányzati képviselő-választás a 10.000-nél több lakosú településeken és
a fővárosi kerületekben (vegyes választási rendszer)
Választókerület
A 10 000-nél nagyobb lakosságszámmal bíró települések és a fővárosi kerületek területe – a helyi
választási iroda vezetője által 2014. március 31-ig kialakított – egyéni választókerületekre tagozódik.
A 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületben a képviselők vegyes választási
rendszerben – a fentiekben említett egyéni választókerületben és kompenzációs listán – szerezhetnek
mandátumot.
A vegyes választási rendszerben kiosztható egyéni választókerületi és a kompenzációs listás
mandátumok száma a települések lakosságszámához igazodik az alábbiak szerint:
a) 25 000 lakosig 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum,
b) 50 000 lakosig 10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás mandátum,
c) 75 000 lakosig 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum,
d) 100 000 lakosig 14 egyéni választókerületi és 6 kompenzációs listás mandátum.
Minden további 10 000 lakos után eggyel nő az egyéni választókerületben, és minden további 25 000
lakos után eggyel nő a kompenzációs listán választott képviselők száma.
E települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak száma is a választása évének január 1-jei
lakosságszáma alapján került meghatározásra.

Jelölés
A 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületben egyéni választókerületi képviselőjelölt az
lesz, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez
szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-án.
Kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több
mint felében jelöltet állított. Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint
felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak. Közös jelölt csak a közös
lista állítását alapozhatja meg, önálló lista állítása során közös jelölt nem vehető figyelembe.
Amennyiben a választókerületben nemzetiségi jelöltek is indulnak, de a jelöltet, jelölteket állító
nemzetiségi szervezet önállóan, vagy más nemzetiségi szervezettel együtt nem állított önálló vagy
közös kompenzációs listát, úgy ezek a nemzetiségi jelöltek nemzetiségenként külön-külön felkerülnek,
egy ún. nemzetiségi kompenzációs listára.

Szavazás
Az egyéni választókerületi választás szavazólapján a választópolgár érvényesen csak egy jelöltre
szavazhat.
Sem a kompenzációs, sem a nemzetiségi kompenzációs listára közvetlenül nem szavaznak a
választópolgárok.

A választási eredmény megállapítása
Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
A kompenzációs lista az egyéni választókerületben összesített töredékszavazatok arányában kap
mandátumot. Töredékszavazatnak minősül az egyéni választókerületekben a mandátumot nem szerző
jelöltekre leadott érvényes szavazat. Nem kap mandátumot, ezért nem vehet részt a
mandátumkiosztásban a jelölő szervezet kompenzációs listája, ha az azt állító jelölő szervezet jelöltjei
a települési szinten összesített kompenzációs szavazatok öt százalékát nem érték el, valamint a közös
kompenzációs lista, ha a közös listát állító jelölő szervezetek közös jelöltjei a települési szinten
összesített kompenzációs szavazatok tíz százalékát, kettőnél több jelölő szervezet által állított közös
kompenzációs lista esetében tizenöt százalékát nem érték el.
A kompenzációs listáról a jelöltek a bejelentés sorrendjében kapnak mandátumot. A kieső jelölt
helyébe a sorrendben utána következő jelölt lép, amennyiben a kompenzációs lista jelöltjét
polgármesternek vagy az egyéni választókerületben képviselőnek választották, a listáról törlésre kerül
és helyébe a soron következő lép.
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1.3.3. A nemzetiségi jelölt, a nemzetiségi kompenzációs lista
A nemzetiségi jelölt
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán a Nektv. előírásainak
megfelelő, alapszabálya szerint egy konkrét nemzetiség képviseletét ellátó egyesület, melyet valamely
területi választási bizottság vagy a Nemzetiségi Választási Bizottság jogerősen nyilvántartásba vett,
nemzetiségi jelölő szervezetnek minősül, mely jogosult nemzetiségi egyéni listás-, egyéni
választókerületi-, kompenzációs listás-, illetve polgármester-jelöltet állítani.
Ahhoz, hogy a nemzetiségi szervezet jelöltje nemzetiségi jelölt legyen, az alábbi törvényi feltételeknek
kell egyidejűleg megfelelnie:
 a jelöltnek szerepelnie kell az adott nemzetiség névjegyzékében,
 a jelöltség elfogadása alkalmával – egyéni listás- és egyéni választókerületi- jelöltség, valamint
polgármester-jelöltség esetén az A4 jelű formanyomtatványon, kompenzációs listás jelöltség
esetén az SZ4 jelű formanyomtatványon – nyilatkoznia kell arról, hogy
-

a nemzetiség képviseletét vállalja;

-

a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját, hagyományát ismeri, valamint

-

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, és a nemzetiségi önkormányzati
képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi
választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje.

Ez utóbbi feltétel teljesülését a választási szervek első alkalommal csak a 2019. évi választásokon
ellenőrzik majd, de a nyilatkozattételi kötelezettség ettől függetlenül fennáll.

A nemzetiségi kompenzációs lista
A 10 000-nél több lakosú településeken induló nemzetiségi jelöltek automatikusan felkerülnek egy
nemzetiségenként külön-külön felálló nemzetiségi kompenzációs listára, kivéve, ha a jelöltet állító
jelölő szervezet – önállóan vagy más nemzetiségi szervezettel együtt – saját kompenzációs listát állít.
A nemzetiségi kompenzációs listára, hasonlóan a kompenzációs listához, a töredékszavazatok kerülnek
fel, értelemszerűen a rajta szereplő jelöltekre az egyéni választókerületekben leadott azon szavazatok,
melyek nem eredményeztek mandátumszerzést. A nemzetiségi kompenzációs listának ahhoz, hogy
versenybe szálljon a kompenzációs listás mandátumért, nem kell elérnie a települési szinten
összesített kompenzációs szavazatok öt százalékát. Továbbá, mivel ezt a listát nem egy nemzetiségi
szervezet állítja, hanem a törvény rendelkezésénél fogva jön létre, az azon szereplő jelöltek sorrendje
is a jogszabály alapján alakul ki, azon az első helyen az a nemzetiségi jelölt áll, mely a legtöbb egyéni
választókerületi szavazatot szerezte meg a településen az adott nemzetiség jelöltjei közül.

1.3.4. A Fővárosi Közgyűlés tagjainak választása
Választókerület
A Fővárosi Közgyűlés tagjainak választásán Budapest alkot egy választókerületet.
A Fővárosi Közgyűlés tagjainak létszámát a jogalkotó harminchárom főben határozta meg, mely
képviselők az alábbiak szerint szereznek mandátumot:
A fővárosi közgyűlés tagja lesz minden kerületi polgármester – akiket a választópolgárok közvetlenül
választanak meg – csakúgy, mint a szintén közvetlenül választott főpolgármester, emellett további
kilenc képviselő szerez mandátumot fővárosi kompenzációs listáról.

Jelölés
Fővárosi kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a fővárosi kerületek több mint
felében állított polgármester jelöltet. A fővárosi kompenzációs listán csak a polgármester- és
főpolgármester-jelöltek szerepelhetnek, a jelölő szervezet(ek) által meghatározott sorrendben.

Szavazás
A Fővárosi Közgyűlés tagjaira – a főpolgármester kivételével – külön nem szavaznak a
választópolgárok.
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A választási eredmény megállapítása
A fővárosi kompenzációs lista a kerületi polgármesterjelöltekre jutó, fővárosi szinten összesített
töredékszavazatok arányában kap mandátumot. Töredékszavazatnak minősül a kerületekben a jelölő
szervezet polgármesterjelöltjére leadott minden olyan szavazat, amellyel nem szereztek polgármesteri
mandátumot.
A listáról a jelöltek a bejelentés sorrendjében kapnak mandátumot. Ha a jelöltet főpolgármesternek
vagy fővárosi kerületi polgármesternek választották, a fővárosi kompenzációs listáról törölni kell, és
helyébe a soron következő jelölt lép.
Ha egy jelölt a fővárosi kerületi kompenzációs listáról és a fővárosi kompenzációs listáról is egyaránt
mandátumot szerezne, a szavazást követő 3 napon belül, azaz 2014. október 15-én 16.00 óráig
nyilatkoznia kell, hogy melyiket fogadja el. Amelyik listáról nem fogadta el a mandátumot, arról a
listáról törölni kell.

1.3.5. A megyei közgyűlés tagjainak választása
Választókerület
A megyei közgyűlés tagjainak választása alkalmával a megye alkot egy választókerületet, melynek

azonban nem része a megyei jogú város, valamint a főváros. Így tehát a megyei jogú városban, illetve
a fővárosban lakóhellyel rendelkező választópolgárok nem vesznek részt a megyei közgyűlés tagjainak
választásában.
A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják.
A megyei közgyűlés tagjainak számát a megye lakosságszáma (ebbe beleértve a megyei jogú várost
is) alapján kell meghatározni úgy, hogy
 400 000 lakosig minden 20 000 lakos után 1 képviselő, de legkevesebb 15 képviselő,
 700 000 lakosig 20 képviselő, és a 400 000-t meghaladó minden további 30 000 lakos után
1 képviselő,
 700 000 lakos fölött 30 képviselő, és a 700 000-t meghaladó minden további 40 000 lakos
után 1 képviselő választható.
A megyei közgyűlés tagjainak száma szintén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján került meghatározásra:
BUDAPEST
BARANYA
BÁCS-KISKUN
BÉKÉS
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
CSONGRÁD
FEJÉR
GYŐR-MOSON-SOPRON
HAJDÚ-BIHAR
HEVES
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
KOMÁROM-ESZTERGOM
NÓGRÁD
PEST
SOMOGY
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
TOLNA
VAS
VESZPRÉM
ZALA
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33
19
24
18
29
20
20
21
24
15
19
15
15
43
16
25
15
15
17
15

Jelölés
A megyei választókerületben listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a választókerület
választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte. Azok a jelölő szervezetek, amelyek a megyei
választókerületben lévő települések választópolgárai 1%-ának, de legalább 2000 választópolgár közös
ajánlását összegyűjtötték, közös megyei listát állíthatnak. Mivel a megyei jogú város nem része a
választókerületnek, ezért az abban lakóhellyel rendelkező választópolgár érvényesen nem ajánlhat
megyei listát.
A jelöléshez szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg
2014. augusztus 18-án.

Szavazás
A megyei listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a választópolgár a szavazólapon
szereplő listák közül egyet választ.

A választási eredmény megállapítása
A megyei listák a leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz.
Nem szerezhet mandátumot:
 a jelölő szervezet megyei listája, ha a megyei listákra leadott érvényes szavazatok öt
százalékát nem érte el, vagy
 a közös megyei lista, ha a megyei listákra leadott érvényes szavazatok tíz százalékát, kettőnél
több jelölő szervezet által állított közös megyei lista esetében tizenöt százalékát nem érte el.
Ha a lista több mandátumot kap, mint a listán szereplő személyek száma, a mandátum betöltetlen
marad.

1.3.6. A polgármester, főpolgármester választása
Választókerület
A polgármester-választás tekintetében a település, illetve a fővárosi kerület, a főpolgármesterválasztás esetében pedig a főváros számít egy választókerületnek.

Jelölés
Polgármesterjelölt az lehet, akit
 a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
 a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább
300 választópolgár,
 a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott.
Főpolgármester-jelölt az lehet, akit legalább 5000 fővárosi választópolgár ajánlott jelöltnek.
A 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen a jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi
választási iroda vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-án.

Szavazás
A polgármestert, illetve a főpolgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják.
A választópolgár érvényesen csak egy jelöltre szavazhat.

A választási eredmény megállapítása
Polgármester, főpolgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

1.3.7. A kedvezményes nemzetiségi mandátum
A helyi önkormányzati képviselők választásán az egyéni listán, valamint a nemzetiségi kompenzációs
listán szereplő nemzetiségi jelölt kedvezményes módon szerezhet mandátumot.
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A 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településeken a kedvezményes mandátum megszerzésének
feltétele, hogy
 a választás kitűzésekor a névjegyzékben szereplő választópolgárok fele (legalább 50%-a) az
adott nemzetiség nemzetiségi névjegyzékében is szerepeljen
(e
települések:
Felsőszentmárton, Ólmod, Potony, Tótújfalu (horvát); Feked, Ganna, Keszőhidegkút, Pócsa,
Szűr (német); Pálmajor, Piskó, Rinyabesenyő (roma); Vágáshuta (szlovák);
 az adott nemzetiség egyetlen jelöltje sem szerzett mandátumot sem a polgármesterválasztáson, sem az egyéni listán.
Ebben az esetben venni kell az egyéni listán legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó képviselő
érvényes szavazatai kétharmadát, és amennyiben ennél az adott nemzetiség valamely jelöltje többet
ért el, az mandátumhoz jut. Ha több ilyen jelölt is van, akkor a legtöbb szavazatot elért jelölt kapja a
mandátumot, szavazategyenlőség esetén sorsolással dől el, hogy ki lesz a mandátumszerző.
A 10 000 fölötti lakosságszámmal rendelkező településen a kedvezményes nemzetiségi mandátum
megszerzésnek feltétele, hogy
 a választás kitűzésekor a névjegyzékben szereplő választópolgárok legalább 25 %-a az adott
nemzetiség nemzetiségi névjegyzékében is szerepeljen (a 2014. évi választáson nincs ilyen
település);
 az adott nemzetiséghez tartozó egyetlen jelölt sem szerzett sem polgármesteri, sem egyéni
választókerületi, sem kompenzációs listás mandátumot.
Ebben az esetben meg kell állapítani az egyéni választókerületekben mandátumot szerzett
képviselőkre leadott érvényes szavazatok száma átlagának kétharmadát, és amennyiben a nemzetiségi
kompenzációs listára ennél több töredékszavazat jutott, egy kedvezményes mandátumot kap.
Az egyéni listáról, illetve a nemzetiségi kompenzációs listáról való kedvezményes mandátumszerzés
esetén eggyel bővül a képviselő-testület létszáma.
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2. A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
2.1. Kampányidőszak
A kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.
2.2. Kampánytevékenység
Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden
egyéb, a kampányidőszakban folytatott tevékenység, amelynek célja a választói akarat befolyásolása
vagy annak megkísérlése.
Nem minősül azonban választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, valamint az
állampolgárok – mint magánszemélyek – közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak
tartalmától és formájától.
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.

2.2.1. A szavazás napjára – 2014. október 12-ére – vonatkozó tilalmak
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától
számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás
napján nem folytatható. A Ve. ezen rendelkezését a Nemzeti Választási Bizottság részletesen
értelmezte a 11/2014. NVB számú, a relatív területi kampánytilalom szabályainak értelmezéséről című
iránymutatásában.
A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy
segítségét jogosult igénybe venni, azonban mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő
szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé (a szavazás napját megelőzően sem),
szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető. Az e
szabályozással kapcsolatos jogértelmezését a Nemzeti Választási Bizottság a 3/2014. NVB számú, a
szavazás napján történő autóbuszos személyszállítás egyes kérdéseiről című iránymutatásában
rögzítette.
Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani, ugyanakkor a szavazás napján, 2014. október 12én, választási gyűlés nem tartható. A szavazás napján, 2014. október 12-én, politikai reklámot nem
lehet közzétenni a televízióban és a rádióban.
Az exit poll közvélemény-kutatás eredménye a szavazás befejezését követően, azaz közép-európai idő
szerint 19.00 óra után hozható nyilvánosságra, mellyel kapcsolatos álláspontját a Nemzeti Választási
Bizottság 8/2014. NVB számú, a szavazás befejezésének és lezárásának időpontjáról című
iránymutatásában rögzítette.
2.3. A kampány eszközei
Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására
vagy annak megkísérlésére, így különösen





a
a
a
a

plakát,
választópolgárok jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresése,
politikai reklám és a politikai hirdetés,
választási gyűlés.
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2.3.1. A plakát
A választási eljárásról szóló törvény a választási plakáttal kapcsolatban az alábbi rendelkezést
tartalmazza:
„144. § (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma
mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek
plakátot.
(3) Plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás
nélkül elhelyezhető.
(4) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával
lehet.
(5) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát
elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi,
környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére
szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok
vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és
károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték,
a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás
költségét viselni.”
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 és az NVB által következetesen
alkalmazott 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 Kúria álláspontja szerint a Ve. 144. § (3) bekezdése szerinti főszabályhoz képest a (4) bekezdés az
egyes építményeken való plakátelhelyezéshez nélkülözhetetlen tulajdonosi, bérlői, vagyonkezelői
hozzájárulás szükségességéről, az (5) bekezdés meghatározott célú, így műemlékvédelmi,
környezetvédelmi okból indokolt közterületeken érvényesülő önkormányzati rendeleti tilalomról, míg a
(6) bekezdés az önálló hirdető-berendezés és óriásplakát elhelyezéséhez kapcsolódó közterülethasználatra vonatkozó szabályok alkalmazásáról rendelkezik. Bár a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 12. § (3b) bekezdése a reklám célú berendezések esetében tiltja
a villanyoszlopon való elhelyezést, de a Kkt. a reklám célú berendezés fogalmát nem határozza meg,
így nem vonja szabályozási körébe a Ve. 144. §-a szerinti választási plakátot. A reklámtáblák,
reklámhordozók és egyéb reklámcélú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes
szabályairól szóló 224/2011 (X.21.) Korm. rendelet 1. §-a e fogalmi kört pontosan rögzíti, abba
beleérti a választási plakátot is, azonban e rendelkezés alkalmazását a Ve. 144. § (4)-(7) bekezdései
nem teszik lehetővé, így a korlátozás nélküli elhelyezés főszabályát sem ronthatja le. 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 úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás
nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014.
november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás
költségét viselni.
A Ve. szerint a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az
óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

14

2.3.2. A választási gyűlés
Választási gyűlést 2014. augusztus 23. és 2014. október 11. között lehet tartani.
A választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik.
A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő
szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges
berendezést.
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.
2014. augusztus 23-át, vagyis a kampányidőszakot megelőzően, a szavazás napján,
2014. október 12-én, valamint azt követően választási gyűlés nem tartható.

A választási gyűléssel összefüggő jogszabályi rendelkezések
A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya a választási eljárásról szóló törvény hatálya
alá tartozó választási gyűlésekre nem terjed ki, ezért az ebben a törvényben foglalt eljárási szabályok,
határidők nem alkalmazandók a választási gyűlésre. A közterület-használatról szóló egyéb
jogszabályokat azonban a választási gyűlés szervezőjének is be kell tartania.
A választási gyűlésen való részvétel, mint az Alaptörvényben meghatározott békés gyülekezéshez való
jog gyakorolhatósága érdekében törvény tiltja a gyülekezési jog gyakorlását és a választási gyűléseken
való részvételt akadályozó egyes magatartásokat.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény rendelkezései szerint „aki mást gyülekezési jogának gyakorlásában, valamint a
választási gyűlésen való részvételében jogtalanul akadályoz, szabálysértést követ el”.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény két tényállást tartalmaz a választási kampánnyal
összefüggésben: az emberi méltóság és az egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények körében a
választási gyűlésen való részvétel jogának megsértését, valamint a közigazgatás rendje elleni
bűncselekmények körében a választás rendje elleni bűncselekmény tényállását.

2.3.3. Politikai reklám
A politikai reklám fogalmának meghatározásakor a Ve., a megfelelő eltérések meghatározása mellett,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Mttv.) szabályozását veszi alapul.
A politikai reklám az Mttv. 203. § 55. pontjában meghatározott politikai reklám, azzal az eltéréssel,
hogy párt, politikai mozgalom és kormány alatt jelölő szervezetet és független jelöltet kell érteni.
Az Mttv. 203. § 55. pontja szerint politikai reklám: valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány
népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét,
jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett
műsorszám.

a) A politikai reklám közzététele
A Ve. a politikai reklám közzétételére általános jellegű szabályokat határoz meg. A törvény által nem
szabályozott kérdésekben az Mttv. rendelkezéseit rendeli alkalmazni.

Általános szabályok
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.
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Az audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétételre szánt politikai reklám megrendelője köteles a
reklám feliratozásáról vagy jelnyelvi tolmácsolással való ellátásáról gondoskodni.

Szavazás napjára vonatkozó tilalom
2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni.

b) Politikai reklám közzététele a közszolgálati médiaszolgáltatásban
A Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Duna Televízió lineáris médiaszolgáltatásukban kötelesek
közzétenni annak a nyolc jelölő szervezetnek a politikai reklámjait, amelyek országos összesítésben a
legtöbb képviselő- és polgármester jelöltet állították (a közös jelölteket és listákat a jelölés arányában
kell figyelembe venni).
Erre azonban csak azt követően kerülhet sor, hogy valamennyi jelöltet és listát a helyi és a területi
választási bizottságok jogerősen nyilvántartásba vettek.
A közzététel időtartamára vonatkozó rendelkezések az alábbiak:
 a rendelkezésre álló műsoridő tartama a nyolc legtöbb képviselő- és polgármester jelöltet állító
jelölő szervezet és a három közszolgálati médiaszolgáltató tekintetében együttesen
háromszáz perc,
 a rendelkezésre álló időtartamot a nyolc jelölő szervezet között egyenlő arányban
kell felosztani,
 a rendelkezésre álló időtartamot közszolgálati médiaszolgáltatónként egyenlő arányban kell
felosztani, azaz 100 perc jut a Magyar Televízióra, a Magyar Rádióra és a Duna Televízióra is.
A politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltató a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró
médiaszolgáltatásában teszi közzé.
A közszolgálati médiaszolgáltató naponta három alkalommal, a 6-8, 12-14 és 18-20 óra között
kezdődő idősávokban, megszakítás nélkül köteles biztosítani a politikai reklámok közzétételét. A jelölő
szervezetek politikai reklámjait egymást követően kell közzétenni. A politikai reklámok megjelenési
sorrendjét az esélyegyenlőség biztosítása érdekében naponta változtatni kell.
A jelölő szervezet jelölheti meg azokat a napokat és idősávokat, amikor a közszolgálati
médiaszolgáltató közzéteszi a politikai reklámját. A jelölő szervezet politikai reklámja közzétételét egy
idősávban naponta csak egyszer, legfeljebb egyperces időtartamban kérheti.
A médiaszolgáltató abban az esetben köteles a politikai reklámot közzétenni, ha a jelölő szervezet
legkésőbb a közzétételt megelőző második napon átadja az általa készített – feliratozással vagy
jelnyelvi tolmácsolással ellátott – politikai reklámot.

c) Politikai reklám közzététele egyéb, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatásban
A közszolgálatinak nem minősülő, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó
médiaszolgáltató – a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy
médiaszolgáltatásainak megjelölésével – legkésőbb 2014. augusztus 23-án 16.00 óráig közli a Nemzeti
Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. Amennyiben
határidőben nem nyilatkozik, politikai reklámot nem tehet közzé. A Nemzeti Választási Iroda a
választások hivatalos honlapján a nyilatkozatot tett médiaszolgáltatót és a médiaszolgáltatások
megnevezését, illetve a közzétételre biztosított időtartamot közzéteszi.
A politikai reklám közzétételére a Ve. közszolgálati médiaszolgáltatókra vonatkozó rendelkezései
irányadók, mely alól kivétel a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró médiaszolgáltatásában
való közzétételre vonatkozó kötelezettség.
A politikai reklámok közzétételére szánt összes időtartamot a médiaszolgáltató határozza meg, de az
nem lehet kevesebb, mint az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartam fele (azaz 50 perc),
melyet a médiaszolgáltatónak a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett – fentiekben említett –
bejelentésben meg kell jelölnie. Ha a médiaszolgáltató által meghatározott időtartam eltér az egy
közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartamtól, a Nemzeti Választási Bizottság az egyes jelölő
szervezetek rendelkezésére álló időtartamot arányosan csökkentett, illetve megnövelt mértékben
állapítja meg.
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d) Politikai reklám közzététele egyéb, helyi és körzeti médiaszolgáltatásban
A Nemzeti Választási Bizottság a politikai hirdetés és politikai reklám közzétételéről szóló 2/2014. NVB
iránymutatásában kifejtette, hogy Ve. irányadó rendelkezéseiből az következik, hogy a helyi és körzeti
médiaszolgáltatókra a Ve. 147. §-ában lefektetett általános szabályok alkalmazandók, mely alapján
azok kizárólag egyenlő feltételek mellett, ellenszolgáltatás nélkül tehetnek közzé politikai reklámot. 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.
Kapcsolódó NVB iránymutatás: 2/2014. NVB iránymutatás a politikai hirdetés és politikai reklám
közzétételéről.

2.3.4. Politikai hirdetés
A Ve. 146. § b) pontja szerint 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.

Politikai hirdetés közzététele
A politikai hirdetések közzétételére vonatkozó szabályokat a törvény a korábbi szabályozáshoz képest
részletesebben határozza meg, újítása a szabályozásnak, hogy a sajtótermékek hirdetési
szolgáltatásainak árjegyzéke az Állami Számvevőszéken keresztül nyilvánosságra kerül.
A sajtótermék fogalmát az Mttv. 203. § 60. pontja határozza meg. Eszerint 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.
Az Mttv. által meghatározott sajtótermékekben politikai hirdetés az alábbiak szerint tehető közzé.
A sajtótermékben közzétett politikai hirdetésnek azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól
megkülönböztethetőnek kell lennie.
Amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, az Állami Számvevőszékhez 2014. július 30án 16.00 óráig eljuttatja hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét, amelyet az nyilvántartásba vesz, és
honlapján közzétesz. A sajtótermék ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzéteszi.
Politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami
Számvevőszék nyilvántartásba vette. Politikai hirdetés csak a nyilvántartásba vett árjegyzék által
meghatározott ellenérték fejében közölhető. Magyarországon letelepedett kiadók sajtótermékei közül
csak az közölhet politikai hirdetést, amely az Mttv. szerinti hatósági nyilvántartásban szerepel.
A politikai hirdetés közzétételével kapcsolatban a Nemzeti választási Bizottság a politikai hirdetés és
politikai reklám közzétételéről szóló 2/2014. NVB iránymutatásában kifejtette, hogy
 amennyiben a sajtótermék a politikai hirdetés közzétételére vonatkozó bejelentési
kötelezettségének a törvényes határidőben nem tett eleget, úgy politikai hirdetés
közzétételére akkor sincs lehetősége, ha a sajtótermék ingyenesen, ellenérték nélkül kívánja
biztosítani a politikai hirdetés közzétételét,
 a politikai hirdetés tartalmát minden esetben a megrendelő határozza meg, azért a
sajtótermék szerkesztői felelősséggel nem tartozik. Minden más médiatartalom, amelyért a
sajtótermék szerkesztői felelősséggel tartozik, nem minősül politikai hirdetésnek.
Az időszaki lap, valamint az internetes újság, hírportál 2014. október 27-én 16.00 óráig tájékoztatja az
Állami Számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatás tartalmazza, hogy az egyes
jelöltek és jelölő szervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében,
mely időpontban és milyen terjedelemben tette közzé. Az Állami Számvevőszék e tájékoztatásokat a
honlapján közzéteszi.

17

Kapcsolódó NVB iránymutatás: 2/2014. NVB iránymutatás a politikai hirdetés és politikai reklám
közzétételéről.

2.3.5. 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 felhasználáshoz – mint mobiltelefonszám, e-mail cím – kifejezett
hozzájárulása szükséges.
2.4. 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 Ve. 150. §-a szerint 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 közvéleménykutatás eredménye (exit poll) is csak a szavazás befejezése után, azaz közép-európai idő szerint 19.00
óra után hozható nyilvánosságra.
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.
Kapcsolódó NVB iránymutatás: 8/2014. NVB iránymutatás a szavazás befejezésének és
lezárásának időpontjáról.
2.5. A média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat
A Ve. a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslatok rendszerét mind az elbírálás
fórumai, mind az alkalmazható jogkövetkezmények területén lényegesen átalakította. Ugyanakkor
továbbra is az általános jogorvoslati szabályokon alapuló, azoktól részben eltérő szabályrendszer
érvényesül e területen.
A média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat elbírálásának fórumát, azaz a kifogást
elbíráló választási bizottságot arra tekintettel határozza meg a törvény, hogy egyrészt mely
médiaszolgáltatást, sajtóterméket érinti a jogorvoslat, másrészt mely választás során nyújtották azt
be. Ennek megfelelően a hatásköri, illetve illetékességi szabályokat a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán az alábbiak szerint határozza meg a törvény.
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 médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes területi
választási bizottság bírálja el.
A kifogásban a kérelmező megjelöli, vagy lehetőség szerint csatolja a törvénysértés bizonyítékául
szolgáló műsorszámot vagy médiatartalmat. A megjelölt műsorszámot az illetékes választási bizottság
– amennyiben szükséges és a kérelmező nem csatolta – hivatalból szerzi be.
Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, az általános jogkövetkezményeken túl a bizottság
kötelezi a médiatartalom-szolgáltatót, hogy határozata rendelkező részét
 napilap és internetes sajtótermék, valamint lekérhető médiaszolgáltatás esetében a határozat
közlésétől számított három napon belül, a jogsértő közléshez hasonló módon,
 más időszaki lap esetében a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon,
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 lineáris médiaszolgáltatás esetében a határozat közlésétől számított három napon belül, a
jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé.
A választási bizottság a fentieken túl bírságot is kiszabhat. A bírság legmagasabb összege a kötelező
legkisebb munkabér havi összegének ötvenszerese, azaz 5 075 000 Ft, tekintettel arra, hogy 2014.
január 1-jétől a kötelező legkisebb munkabér havi összege 101 500 Ft.
2.6. Adatszolgáltatás a névjegyzékből
A Ve. 153. §-a alapján a jelölteknek, illetve a listát állító jelölő szervezeteknek lehetőségük van arra,
hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevének és lakcímének átadását kérjék a
választási szervektől, melyet
 a jelölt kérésére – az érintett választókerületre kiterjedően – a jelölt nyilvántartásba-vételére
illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda,
 a listát állító jelölő szervezet kérésére – a jelölő szervezet által megjelölt választókerületekre
kiterjedően – a Nemzeti Választási Iroda
öt napon belül, de legkorábban az illetékes bizottság általi nyilvántartásba vételüket követően átad.
A Ve. 153. § a) pontja, mely a jelölt részére a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok
adatainak kiadásáról rendelkezik, vonatkozik a listás jelöltekre is. Mindez azt jelenti, hogy valamely
kompenzációs vagy megyei listán szereplő jelölt is kezdeményezheti a lista nyilvántartásba vételére
illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától – a lista jogerős nyilvántartásba vételét
követően – a listás választókerületre kiterjedően (ez esetben a 10 000 feletti lakosságszámmal bíró
településre vagy a megyére) a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgári adatok átadását.

Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele
Az egyéni listás, az egyéni választókerületi-, a polgármester- és a főpolgármester-, valamint a
kompenzációs illetve megyei listán szereplő jelölt által kérelmezett adatszolgáltatás esetén a jelölt
igazolja a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási
díjnak, azaz 101 500 Ft-nak a Nemzeti Választási Iroda számlájára történt befizetését. Az NVI
előirányzat- felhasználási keretszámla száma: 10032000–00333616–00000000. Az átutaláskor a
közlemény rovatban fel kell tüntetni:
 a jelölt személyi azonosítóját és
 az érintett választókerület megnevezését (településnév és/vagy az egyéni választókerület
száma arab számmal pl.: Pécs 15., megye).
A listát állító jelölő szervezet által kérelmezett adatszolgáltatás esetén a listát állító jelölő szervezet
igazolja a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási
díjnak a listás választókerületben megválasztható képviselők száma szerinti befizetését a Nemzeti
Választási Iroda számlájára. Az NVI előirányzatfelhasználási keretszámla száma:
10032000–00333616–00000000. Az átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni:
 a jelölő szervezet szervezetazonosító kódját és
 az érintett választókerület megnevezését (megye megnevezése vagy a településnév és az
egyéni választókerület száma arab számmal pl.: Heves megye vagy Komló 8.).
A listás választókerületekben megszerezhető mandátumok számáról a www.valasztas.hu oldalon,
az Önkormányzati választás 2014/Választókerületek oldalon található tájékoztatás.
A jogalkotó a választópolgár információs önrendelkezési jogának érvényesülése érdekében 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 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 az illetékes választási bizottság által nyilvántartásba vett jelölt és listát
állító jelölő szervezet legkésőbb 2014. október 12-én 16.00 óráig köteles megsemmisíteni, és az erről
készült jegyzőkönyvet három napon belül – 2014. október 12-én történő megsemmisítés esetén 2014.
október 15-én 16.00 óráig – köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.
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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 (507 500 Ft), egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi összegének
tizenötszöröse (1 522 500 Ft).

Az adatkezelésre vonatkozó szabályok
Amennyiben a listán szereplő jelölt vagy az egyéni jelölt részére a választási iroda teljesíti a
névjegyzékben szereplő választópolgárok nevére és lakcímére vonatkozó adatszolgáltatást és ezt
követően a jelölt a jelölő szervezetet, mint adatfeldolgozót igénybe kívánja venni, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) állásfoglalása alapján az alábbiak szerint kell
eljárni.
A választási iroda adatszolgáltatása teljesítését követően az igénylő jelölt adatkezelővé válik, mely
– a Ve.-ben meghatározott korlátozások maximális betartása mellett – azt jelenti, hogy ő jogosult
érdemi döntéseket hozni az adatkezelést illetően, vagyis meghozza és végrehajtja, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozóval, mely lehet a jelölő szervezet, végrehajtatja az adatkezelésre
vonatkozó döntéseket.
Fontos, hogy az adatfeldolgozó – azaz a jelölő szervezet – részére adott utasítások jogszerűségéért,
valamint az adatalannyal, vagyis a választópolgárral szemben az adatfeldolgozó által okozott kárért az
adatkezelő, vagyis a jelölt felel.
Az adatfeldolgozó kötelessége, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles megtenni azokat
a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Amennyiben a névjegyzéki adatokat igénylő jelölt úgy dönt, hogy a választási irodától megkapott
névjegyzéki adatok adatkezelési tevékenységének egészét vagy egy részét a jelölő szervezetre
ruházza át, az adatfeldolgozásra vonatkozóan szerződést kell kötniük. A NAIH az alábbi támpontokat
nyújtja a jelölt és a jelölő szervezet között megkötendő szerződés minimális tartalmi elemei
vonatkozásában:
 A jelölt és a jelölő szervezet adatai;
 Az adatkezelés célja (a Ve. vonatkozó rendelkezéseinek pontos megjelölésével);
 Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre (a választópolgárok neve és lakcíme);
 A feldolgozandó személyes adatok mennyisége (az illetékes választási szervek által
szolgáltatott adatok mennyisége);
 Az adatfeldolgozó által elvégzett technikai műveletek megnevezése és alapvető elemei (az
egyes közvetlen politikai kampánytevékenységek megnevezése, valamint az elvégzendő
feladatok pontos leírása);
 A feldolgozott személyes adatok további sorsa, amennyiben az adatkezelés elérte a célját (a
feldolgozott adatok átadásának és átvételének rendje, az adatok megsemmisítésének rendje);
 Megállapodás arról, hogy az adatfeldolgozó igénybe vehet-e további adatfeldolgozókat az
egyes műveletek elvégzése során (a kampánytevékenységben résztvevő további személyek
igénybevétele);
 Adatbiztonsági előírások (az adatkezelő és az adatfeldolgozó által megteendő intézkedések
ismertetése, leírása);
 Az érintettek jogainak érvényesítését szolgáló intézkedések (az adatalanyok milyen módon
élhetnek a jogaikkal, illetőleg az azokkal kapcsolatos kötelezettségek megoszlása);
 Az adatkezelő ellenőrzési jogköre és az ellenőrzés kivitelezésének módja;
 Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti utasításadás, illetve kapcsolattartás módja;
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 A felelősség egyes kérdései;
 Jogérvényesítési lehetőségek.
Amennyiben a közvetlen politikai kampánytevékenység végzése céljából létrejön az adatfeldolgozásra
vonatkozó megállapodás, az adatkezelő, vagyis a jelölt köteles tájékoztatni a lehetséges
adatalanyokat, vagyis a választópolgárok közösségét az adatfeldolgozásra jogosult személy
kilétéről. A NAIH ezzel kapcsolatban támogatandónak tartja azt, ha a jelöltek nyilvánosságra hozzák
az általuk a jelölő szervezettel megkötött szerződést.
A jelöltek és a jelölő szervezetek kötelesek a kampány céljából folytatott adatkezelések
nyilvántartásba vételét kérelmezni a NAIH-nál, melyre kizárólag elektronikus úton van
lehetőség. A NAIH honlapján (http://www.naih.hu/oenkormanyzati-valasztasok-2014..html) egy web
felület alkalmazással biztosítja a bejelentkezés lehetőségét, név és e-mail megadásával történő
egyszerűsített regisztráció után.
A NAIH álláspontja szerint abban az esetben, ha a jelölt adatfeldolgozóként jelölő szervezetet vesz
igénybe a közvetlen kampánytevékenység végzése érdekében, akkor célszerű, ha a személyes adatok
kezelésének nyilvántartásba vételét a jelölt által esetlegesen adatfeldolgozóként megbízott jelölő
szervezet kérelmezi a NAIH-nál. Ilyen esetekben a jelölő szervezet köteles a vele szerződő jelöltekről
egy listát mellékelni a NAIH részére, amely tartalmazza a jelölő szervezet megnevezését, a jelöltek
nevét és lakcímét, a város megnevezését, ahol a jelölt indulni szándékozik, valamint az egyéni
választókerület számát.
A NAIH fentiekkel kapcsolatos állásfoglalása és közleménye, az adatkezelések bejelentésére szolgáló
dokumentum és az annak kitöltését segítő útmutató a NAIH honlapján, a www.naih.hu oldalon az
Önkormányzati választások 2014. menüpontban, valamint az alábbi linken érhető el:
http://naih.hu/oenkormanyzati-valasztasok-2014..html
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3. JELÖLŐ SZERVEZET, JELÖLT ÉS LISTA BEJELENTÉSÉVEL ÉS
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
3.1. A jelölő szervezet bejelentése
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölő szervezet
 a párt,
 az egyéb egyesület (a szakszervezet kivételével), valamint
 a nemzetiségi szervezet, mely a párt kivételével – a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásában szereplő – olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja a
Nektv. szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete,
melyet valamely területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság jelölő szervezetként
nyilvántartásba vett.
Azt a pártot, egyesületet, amely a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi
választásán jelöltet, illetve listát kíván állítani, be kell jelenteni valamely területi választási bizottságnál
vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál.
A közös jelöltet, listát állító szervezeteknek külön-külön kell jelölő szervezetként nyilvántartásba
vetetni magukat.
A korábbi szabályozáshoz képest lényeges változás, hogy a jelölő szervezetet a Nemzeti Választási
Bizottságon kívül bármely területi választási bizottságnál be lehet jelenteni, akkor is, ha a jelölő
szervezet például több megye és/vagy a főváros területén is jelöltet kíván állítani, vagy ha más megye
területén kíván jelöltet ajánlani, mint ahol a bejelentés történt. A területi választási bizottságoknak a
jelölő szervezetek nyilvántartásba vételére vonatkozó döntésének területi hatálya nem korlátozódik a
TVB illetékességi területére, azaz a működési helye szerinti megyére, joghatását tekintve országos
illetékességű lesz, vagyis az ország bármely településén és megyéjében biztosítja a jelölt- és listaállítás
jogát a szervezet számára.
A jelölő szervezet bejelentésre a P3 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre.
A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be, vagyis az, aki a civil szervezetek
bírósági nyilvántartása szerint a szervezet törvényes képviselője. E személynek (együttes aláírási jog
esetén személyeknek) kell tehát saját kezű aláírásával ellátnia a P3 jelű formanyomtatványt. A
nyomtatványt ezt követően bárki leadhatja a választási irodában, meghatalmazás nem szükséges.
A későbbiekben az adatváltozásokat szintén ezen a nyomtatványon kell bejelenteni.
A nemzetiségi jelölő szervezetnek a bejelentéséhez mellékelnie kell a szervezet hatályos alapszabályát,
mely a Nektv. szerinti nemzetiségi szervezetnek való megfelelést tanúsítja. Célszerű a bejelentéshez
az alapszabálynak a választás kitűzését követően, a szervezetet nyilvántartásba vevő illetékes
törvényszék által kiállított hiteles másolati példányát csatolni.
A bejelentéshez nem kell csatolni a szervezetnek a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából
kiállított kivonatát, azt a szervezetet nyilvántartásba vevő választási bizottság mellett működő
választási iroda hivatalból szerzi be.

A jelölő szervezet hivatalos neve, rövidített neve
A P3 jelű formanyomtatványon fel kell tüntetni a szervezet hivatalos nevét, mely minden esetben a
szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő neve.
A formanyomtatvány (2) pontjában megadható a szervezet rövidített neve is.
A Ve. szerint a jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő név,
ennek hiányában a bejelentéskor megjelölt egyéb rövidített név. A társadalmi szervezetek
nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 1. §-a értelmében 2015.
január 1-jéig a civil és egyéb cégeknek nem minősülő szervezetek nyilvántartása nem tartalmazza a
rövidített nevet. A Nemzeti Választási Bizottság következetesen alkalmazott és a Kúria által is
megerősített joggyakorlata alapján a jelölő szervezetek a választási eljárásban olyan rövidített nevet
használhatnak, mely nyelvtani kapcsolatban van a szervezetnek a civil szervezetek nyilvántartásában
szereplő teljes nevével, vagy adott esetben az egyértelmű logikai kapcsolatot mutat a szervezet
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létesítő okiratában foglalt és a bírósági nyilvántartásban is szereplő céljával. (Kapcsolódó NVB és kúriai
döntések: 40/2014., 43/2014., 846/2014., 1006/2014. NVB határozat, Kvk. II.37.110/2014/2.)
Az internetes tájékoztatás szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a szervezet rövidített neve, így
mindenképp ajánlott ezen rovat kitöltése, még akkor is, ha a szervezet a szavazólapon azt nem akarja
feltüntetni. Fontos azonban, hogy a rövidített név csak olyan hosszúságú lehet, amennyi karakter a P3
jelű formanyomtatvány (2) rovatában rendelkezésre áll, azaz 17 karakter. Ennél hosszabb rövidített
név sem az interneten, sem a szavazólapon nem jelenhet meg.
Fontos megállapításokat tartalmaz továbbá a jelölő szervezetek névváltozásával összefüggésben a
Nemzeti Választási Bizottságnak a jelölő szervezetek névváltozásáról című 4/2014. NVB iránymutatása
is. Ebben az iránymutatásban a Bizottság elvi éllel mutatott rá arra, hogy amennyiben a jelölő
szervezet hivatalos neve annak nyilvántartásba vételét követően változik meg, új nevét csak abban az
esetben használhatja a választási eljárásban, ha kérelmezi nyilvántartásba vett adatai módosítását.
Ebben az esetben azonban a szervezet korábbi nevét, illetve új nevét tartalmazó aláírásgyűjtő íveken
gyűjtött ajánlások nem számíthatók egybe. Amennyiben valamely jelöltet a szervezet korábbi nevén
vettek nyilvántartásba, majd a szervezet névváltozása okán másik választókerületben ugyanazon
szervezet jelöltje már a szervezet új megnevezése szerinti jelöltként került nyilvántartásba vételre, úgy
a névváltozás az előbbi jelölt kiesését eredményezi, mivel ugyanazon szervezet nem szerepelhet
többféle néven a választási eljárásban.
A szervezetek közötti esélyegyenlőséget biztosító szabály, hogy a szavazólapon egységesen, minden
jelölő szervezet neve nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kerül feltüntetésre.

A jelölő szervezet emblémája
A P3 jelű formanyomtatványhoz – amennyiben a jelölő szervezet kéri annak feltüntetését a
szavazólapon – csatolhatja emblémáját is, melyet minden esetben JPEG kiterjesztésű, legalább
390x520 felbontású fájlban kell mellékelni a bejelentéshez. A fájl neve a következő legyen:
„a nyomtatvány (2) pontjában feltüntetett rövidített név _emblema”. A szavazólapon minden jelölő
szervezet emblémája szürkeárnyalatos formában jelenik meg egy 20 mm magas és 40 mm széles
területen. Az embléma feltüntetésére szolgáló terület akkor is ugyanennyi, ha a közös jelölt vagy lista
állításában részt vevő szervezetek több jelkép feltüntetését is kérik a szavazólapon.
Az emblémával kapcsolatban fontos figyelemmel lenni arra, hogy Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 5. §-ának (1)
bekezdése szerint jelölő szervezet jelképeként vagy annak részeként Magyarország címere és annak
elkülöníthető részei, a címerpajzs és a Szent Korona nem használható.
Kapcsolódó NVB döntés: 48/2014. NVB határozat.
Emellett az egyes települések címerének, jelképének használata során be kell tartani a vonatkozó
önkormányzati rendelet előírásait.

A nemzetiségi szervezet
A nemzetiségi jelölő szervezet kérheti, hogy a szavazólap a nevét és a rövidített nevét a nemzetiség
nyelvén is tartalmazza. Ebben az esetben a szervezet bejelentésekor csatolni kell a jelölő szervezet
nemzetiségi nevét nyomtatott nagybetűvel tartalmazó word fájlt is. A fájl neve a következő legyen:
„a szervezet (2) pont szerinti rövidített neve_nemzetiseginev”, illetve a rövid név esetében:
„a szervezet (2) pont szerinti rövidített neve_nemzetisegirovidnev”.

Meghatalmazott bejelentése
A P3 jelű formanyomtatványt kizárólag a szervezet bírósági nyilvántartás szerinti törvényes
képviselője írhatja alá, s emellett bármely más nyomtatványt is aláírhat és nyilatkozatot megtehet a
szervezet nevében.
A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő a P3 jelű formanyomtatványon általános,
országos terjedelmű, a jelölő szervezettel kapcsolatos bármely nyilatkozat megtételre jogosult
képviselőt nevezhet meg.
A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő, valamint a P3-as jelű formanyomtatványon
megadott, nyilatkozattételre jogosult képviselő további meghatalmazottakat jelenthet be a szervezetet
nyilvántartásba vevő választási bizottságnál. E meghatalmazottak jogosultsága korlátozható egyes
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eljárási cselekményekre (ajánlóív igénylése, jelölt, lista bejelentése, megbízott bizottsági tag
bejelentése) vagy területileg (megyére, EVK-ra, településre).
A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő(k), valamint a fentiek szerint bejelentett
meghatalmazottak adatait a választások informatikai rendszerébe rögzíti a választási iroda, így e
személyek – a személyazonosságuk igazolását követően – eljárhatnak a választási szerveknél.
Az informatikai rendszerben feltüntetett képviselők írásban (teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalva) továbbadhatják a meghatalmazást további képviselőknek.
E meghatalmazás kötelező tartalmi elemei
 a meghatalmazó és a meghatalmazott neve,
 a meghatalmazott lakcíme (irányítószám, település+kerület, közterület neve, jellege, házszám,
épület, lépcsőház, szint, ajtó),
 a meghatalmazott által megteendő jognyilatkozat megnevezése (ajánlóív igénylése, jelölt, lista
bejelentése, megbízott bizottsági tag bejelentése);
 a meghatalmazás terjedelme, vagyis az úgynevezett illetékességi terület, melyen a
meghatalmazott az adott jognyilatkozat megtételére jogosult (országos, megye, település).
A jelölő szervezetek bejelentésének kötelező és választható kellékei az alábbiak szerint
foglalhatók össze:
Párt, egyéb egyesület

Nemzetiségi szervezet

kötelező

kötelező

–

kötelező

választható

választható

–

választható

választható

választható

P3 jelű formanyomtatvány
Alapszabály
Embléma
Szervezet neve a
nemzetiség nyelvén
Meghatalmazás

A bejelentett szervezet létezését és adataink hitelességét a Nemzeti Választási Iroda és a területi
választási irodák a bíróságok közreműködésével ellenőrzik.
Kapcsolódó NVB iránymutatás: 4/2014. NVB iránymutatás a jelölő szervezetek névváltozásáról.
3.2. A jelölő szervezet nyilvántartásba vétele
A jelölő szervezet nyilvántartásba vételéről a területi választási bizottság, illetve a Nemzeti Választási
Bizottság határozattal dönt. A törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet a választási
bizottság legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon veszi nyilvántartásba.
A Nemzeti Választási Iroda a bejelentett és nyilvántartásba vett jelölő szervezetekről közhiteles,
elektronikus nyilvántartást vezet, melyet a civil szervezetek bírósági nyilvántartása alapján
folyamatosan frissít. Ha egy jelölő szervezetet törölnek a civil szervezetek nyilvántartásából, a Nemzeti
Választási Bizottság is törli a jelölő szervezetet a jelölő szervezetek nyilvántartásából, mely döntését
határozatba foglalja.
3.3. A jelölt- és listaállítás szabályai

A választhatóság
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden nagykorú magyar
állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező
állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben szerepel.
Míg az aktív választójognak, vagyis a szavazás jogának feltétele a magyarországi helyben lakás, addig
a választhatóságnak nem. Így az a nagykorú magyar állampolgár, aki magyarországi lakóhellyel nem
rendelkezik, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal nem, de
passzív választójoggal rendelkezik, vagyis választható, feltéve, hogy kérelme alapján a központi
névjegyzékben szerepel.
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Fontos továbbá, hogy a választhatóság joga nem kötődik ahhoz a településhez, amelyben a jelölt
lakcíme található, vagyis a választópolgár bármely településen, választókerületben választható.

A választhatóság jogának korlátai
Nem választható az, vagyis nem lehet jelölt
 aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll és a bíróság még nem
rendelkezett a választójogból való kizárása kérdésében,
 akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási
képessége
o
o

pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy
időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik,

 aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
 aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,
 aki közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll,
 az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az
állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában
kizárták e jog gyakorlásából.

3.3.1. Jelölés elfogadásának szabályai
A választáson jelöltként indulni szándékozó választópolgár jelölési fajtánként csak egy
jelölést fogadhat el és csak egy településen, fővárosi kerületen, illetve megyén belül.
Mindez azt jelenti, hogy ugyanazon személy nem fogadhat el két különböző településen is például
egyéni listás vagy polgármester-jelöltséget.
A mondat második fordulata pedig azt jelenti, hogy amennyiben különböző jelöléseket fogad el a
választópolgár, úgy azt csak ugyanazon településen, fővárosi kerületben teheti meg. Mindezen túl
megyei listás jelölést csak azon települést magában foglaló megyében fogadhat el, ahol az egyéni
listás vagy a vegyes választási rendszer szerinti vagy polgármester-jelölést elfogadta és fordítva.
Például, ha valaki Miskolcon polgármester jelölést fogad el, úgy egyéni választókerületi jelölést szintén
csak Miskolcon fogadhat el, ezen kívül kizárólag Miskolcon van lehetősége kompenzációs listás jelölés
elfogadására. Tekintettel azonban arra, hogy Miskolc megyei jogú város, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében és más megyében sem fogadhat el az illető megyei listás jelölést. Amennyiben azonban a
választópolgár például Békésen kíván jelöltként indulni, itt egyidejűleg – és csakis itt – elfogadhat egy
egyéni választókerületi, egy polgármester- és egy kompenzációs listás jelölést és Békés megyében –
mivel Békés nem megyei jogú város – még egy megyei listás jelölést is. Más településen vagy más
megyében nem fogadhat el jelölést.
Amennyiben a választópolgár a törvényi tilalom ellenére ugyanazon jelölési fajtában több jelölést
fogadott el, vagy az általa elfogadott különböző jelölések nem ugyanazon településen, fővárosi
kerületben, illetve megyében vannak, a választási iroda részére az ajánlóíveket – az összeférhetetlen
helyzet feloldásáig – nem adja ki. Az ezzel kapcsolatos jogértelmezését a Nemzeti Választási Bizottság
az eltérő településen, fővárosi kerületben vagy megyében történő jelölés, illetve az ugyanazon jelölési
fajtán belül többes jelölés elfogadása esetén követendő eljárásrendről szóló 15/2014. számú
iránymutatásában rögzítette.
Egy jelölő szervezet egy egyéni választókerületben csak egy jelöltet állíthat! Amennyiben
egy szervezet önállóan részt vett egy jelölt állításában, más jelölő szervezettel együtt közös jelölt
állításában már nem vehet részt ugyanabban a választókerületben.
Az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg
polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.

legfeljebb

egy

A vegyes választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg:
 a fővároson kívül legfeljebb egy egyéni választókerületi, egy kompenzációs és egy megyei
listás jelöltséget,
 a fővárosban egy egyéni választókerületi, egy kompenzációs listás és egy fővárosi
kompenzációs listás jelöltséget fogadhat el.
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Amennyiben Budapesten a jelölt fővárosi kerületi kompenzációs listáról és fővárosi kompenzációs
listáról egyaránt mandátumot szerez, a szavazást követő 3 napon belül nyilatkoznia kell, hogy melyiket
fogadja el. Amelyik listáról nem fogadta el a mandátumot, arról a listáról a jelöltet törölni kell.
A vegyes választási rendszerben a polgármester jelölt egyidejűleg
 a fővároson kívül egy egyéni választókerületi, egy kompenzációs és egy megyei listás
jelöltséget,
 a fővárosban egy egyéni választókerületi, egy kompenzációs listás és egy fővárosi
kompenzációs listás jelöltséget
fogadhat el.
A főpolgármester jelölt csak fővárosi kompenzációs listás jelöltséget fogadhat el.
A választópolgár a fővárosi kompenzációs listán és megyei listán egyidejűleg nem lehet jelölt.
A választópolgár megyei listán és megyei jogú városban egyidejűleg nem lehet jelölt.
A választópolgár megyei listán jelölt és megyei jogú városban polgármesterjelölt egyidejűleg
nem lehet.
A jelölt által elfogadható más jelölések összefoglalása
A jelölt által elfogadható más jelölés:
Jelölés
polgármester

polgármester

10 000
alatti
településen
10 000
feletti
településen
megyei jogú
városban
fővárosi
kerületben

egyéni listás
10 000
feletti
településen
egyéni
megyei jogú
választókerületi
városban
fővárosi
kerületben
10 000
feletti
településen
kompenzációs
megyei jogú
listás
városban
fővárosi
kerületben
megyei listás

fővárosi kompenzációs
listás*
főpolgármester

egyéni
listás

-

ugyanazon
megyében

-

-

-

ugyanazon
településen

ugyanazon
településen

ugyanazon
megyében

-

-

ugyanazon
településen
ugyanazon
kerületben

ugyanazon
településen
ugyanazon
kerületben

-

-

-

-

igen

-

-

-

ugyanazon
megyében

-

-

ugyanazon
településen

ugyanazon
megyében

-

-

-

-

-

-

igen

-

ugyanazon
megyében

-

-

-

-

-

-

igen

-

-

-

ugyanazon
településen

ugyanazon
településen
ugyanazon
településen
ugyanazon
kerületben
a megyében,
megyei jogú
város
kivételével
fővárosi
kerületben
(automatikus)
-

fővárosi
kompenzációs főpolgármester
listás

-

-

ugyanazon
településen
ugyanazon
kerületben

megyei
listás

ugyanazon
településen

-

ugyanazon
településen

egyéni
kompenzációs
választókerületi
listás

-

ugyanazon
településen
ugyanazon
kerületben

-

ugyanazon
településen
ugyanazon
településen
ugyanazon
kerületben

a megyében,
a megyében,
megyében megyei jogú város megyei jogú
kivételével
város kivételével
-

fővárosi
kerületben

fővárosi
kerületben

-

-

-

-

-

igen
(automatikus)
igen
(automatikus)

A fővárosi kompenzációs listás jelöltség mellett
a) egy fővárosi kerületben egy polgármesteri és/vagy egy egyéni választókerületi és/vagy egy
kompenzációs listás jelölés, VAGY
b) egy főpolgármester-jelölés
fogadható el.
A fővárosi kompenzációs listán való jelölés önmagában nem lehetséges, annak minden esetben
feltétele, vagyis meg kell azt előznie egy fővárosi kerületi polgármesteri vagy egy főpolgármesteri
jelöltségnek.
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A Nemzeti Választási Bizottság kapcsolódó iránymutatása: 15/2014. számú iránymutatás az
eltérő településen, fővárosi kerületben vagy megyében történő jelölés, illetve az ugyanazon jelölési
fajtán belül többes jelölés elfogadása esetén követendő eljárásrendről.

3.3.2. Az ajánlás folyamata
Ajánlóív igénylése
Egyéni listás, egyéni választókerületi és polgármester jelöltet ajánlani csak – a jelölt nyilvántartásba
vételére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező helyi választási bizottság mellett működő – helyi
választási iroda által kiállított, hitelesített, sorszámmal és bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.
Főpolgármester-jelöltet ajánlani csak a Fővárosi Választási Iroda által kiállított ajánlóíven lehet,
tekintettel arra, hogy ezen jelöltek nyilvántartásba vételéről a Fővárosi Választási Bizottság dönt.
Ezen ajánlóívek iránti igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál.
Az A4 jelű formanyomtatvány 4. oldalán kell nyilatkoznia továbbá a jelöltként indulni szándékozó
választópolgárnak a jelölés elfogadásáról, melyből jelölési fajtánként csak egyet fogadhat el!
Több különböző jelölés elfogadása esetén a választópolgár a jelölést csak ugyanazon
településen, fővárosi kerületben fogadhatja el. Mindezen túl megyei listás jelölést csak
azon települést magában foglaló megyében fogadhat el, ahol az egyéni listás vagy a
vegyes választási rendszer szerinti jelölést elfogadta és fordítva.
Amennyiben a választópolgárnak a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozata a fent
leírtaknak nem felel meg, a választási iroda a törvénybe ütköző nyilatkozat miatt az
ajánlóíveket nem adja ki.
A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak, valamint a jelöltként indulni
szándékozó uniós választópolgárnak a jelöltté válásához szükséges nyilatkozatokat szintén az A4
jelű formanyomtatvány 4. oldalán kell megtennie.
Megyei listát ajánlani – a megyei lista nyilvántartásba vételére hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező területi választási bizottság mellett működő – területi választási iroda által kiállított,
hitelesített, sorszámmal és bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.
A megyei listás ajánlóívek igénylésére az A5 jelű formanyomtatvány szolgál.
A kompenzációs és a fővárosi kompenzációs listára külön ajánlást nem kell gyűjteni, így arra igénylés
sem nyújtható be.
Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár és a
jelöltet, valamint listát állító jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelheti.
Az ajánlóív átvételére külön meghatalmazás nélkül a jelölő szervezet törvényes képviselője és a jelölt
jogosult. Az A4 jelű formanyomtatványon a (4) rovatban lehetőség van arra, hogy amennyiben nem a
jelölt vagy a jelölő szervezet képviselője veszi át az ajánlóíveket, úgy a jelölő szervezet, illetve a jelölt
más személyt nevezzen meg erre.
Az A5 jelű nyomtatványon szintén lehetőség van arra, hogy a jelölő szervezetek képviselői
meghatalmazást adjanak az ajánlóívek átvételére.
Az illetékes választási iroda – amennyiben az igénylés megfelel a jogszabályi előírásoknak –
haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az
igénylőnek, vagy az általa meghatalmazott személynek.
Az ajánlóívek átvétele alkalmával a jelöltnek, a jelölő szervezet törvényes képviselőjének, a P3, az A4
vagy az A5 jelű formanyomtatványon meghatalmazott személynek, illetve annak, akinek az ajánlóívek
igénylésére és felvételére szóló meghatalmazása a Nemzeti Választási Iroda által vezetett közhiteles
nyilvántartásba (NVR) már rögzítésre került, személyazonosítására alkalmas fényképes igazolvánnyal
kell rendelkeznie.
Az ajánlóíven a választási iroda feltünteti a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölő
szervezet nevét vagy a független jelölés tényét és a választókerület megjelölését. Közös jelölt esetén a
választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti. A választási iroda
sorszámmal és hitelesítő bélyegzővel látja el az ajánlóíveket.
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Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Ajánlást kizárólag a választási
iroda által fentiek szerint kitöltött és hitelesített ajánlóíven lehet gyűjteni. Az ajánlóívekről másolatot
készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!
A Nemzeti Választási Bizottság kapcsolódó iránymutatása: 15/2014. számú iránymutatás az
eltérő településen, fővárosi kerületben vagy megyében történő jelölés, illetve az ugyanazon jelölési
fajtán belül többes jelölés elfogadása esetén követendő eljárásrendről.

Ajánlás
Érvényesen csak az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választókerületben lakóhellyel és
választójoggal rendelkezik. Ajánlani csak a lakóhely szerinti választókerületben induló egyéni listás
vagy egyéni választókerületi jelöltet, a lakóhely szerinti megyei közgyűlési listát, illetve polgármester-,
főpolgármester-jelöltet lehet. A megyei jogú városban lakóhellyel rendelkező választópolgárok
értelemszerűen a megyei lista ajánlására nem jogosultak.
A választópolgár ajánlását az ajánlóíven teszi meg, melyet nevének, személyi azonosítójának,
magyarországi lakcímének és anyja nevének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia.
A választópolgár jelenlétében adatai más által is rávezethetők az ajánlóívre, azonban saját kezű
aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.
A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, azonban egy
jelöltet, illetve listát érvényesen csak egy ajánlással támogathat.
Ajánlást a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár illetve
képviselője az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:
 az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
 az ajánló munkahelyén munkaidejében,
 az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó
munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó
munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben
 a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő
személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 tömegközlekedési eszközön,
 állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!
A Ve. szerint az ajánlást adó választópolgár adatainak teljes körűen meg kell egyeznie a központi
névjegyzék adataival, azonban a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. számú, az ajánlások
ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló iránymutatása szerint a teljes körű egyezés követelménye
körében elfogadhatók azok az ajánlások is, amelyeknél a választópolgár központi névjegyzékben
szereplő adataihoz képest csekély mértékű részadat-eltérések tapasztalhatók.
Az ajánlások gyűjtése előtt az adatkezelést nem kell bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál.
A Nemzeti Választási Bizottság kapcsolódó iránymutatásai: 1/2014. NVB iránymutatás az
ajánlóívekről és az ajánlás folyamatáról, 5/2014. NVB iránymutatás az ajánlások ellenőrzésének egyes
kérdéseiről.

3.3.3. Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester- és a
főpolgármester-jelölt bejelentése
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester- és főpolgármesterjelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni az E2 jelű
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formanyomtatvány és a kellő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek egyidejű átadásával a
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.
Az egy jelölő szervezet által állított jelölt esetében is fel kell tüntetni az E2 jelű formanyomtatvány 2.
oldalán a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet nevét, a szervezet azonosítóját, amit a
bejelentéskor kapott, és a nyomtatványt a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek
aláírásával kell ellátnia.
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester jelöltet azon település
helyi választási bizottságnál kell bejelenteni, ahol a jelölt indul. A főpolgármester-jelöltet a Fővárosi
Választási Bizottságnál kell bejelenteni.
Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség. Amennyiben azonban a jelölt nyilvántartásba
vételének elutasítása a kellő számú érvényes ajánlás hiánya miatt történt, úgy a jelölt
bejelentésére nyitva álló határidőig még igényelhető ajánlóív és gyűjthető ajánlás. Az NVB
1/2014. számú iránymutatása szerint ebben az esetben a jelöltet ismételten be kell jelenteni az
E2 jelű formanyomtatványon, de már csak annyi érvényes ajánlást kell gyűjteni, amennyi a
nyilvántartásba vételhez hiányzott, mert az érvényes ajánlások számába a korábban leadott összes
érvényes ajánlást is bele kell számolni.
Az E2 jelű formanyomtatványon a jelölt nyilatkozhat arról, hogy a neve részét képező „dr” megjelölést
a szavazólap ne tartalmazza, illetve amennyiben több utóneve van és csak az egyiket kívánja a
szavazólapon feltüntetni, úgy melyik legyen az.
Kizárólag a polgármester- és a főpolgármester-jelölt az E2 jelű formanyomtatványhoz –
amennyiben kéri annak közzétételét, a választások hivatalos honlapján – mellékelheti fényképét JPEG
kiterjesztésű, 390x520 felbontású fájlban, melyet „a jelölt személyi azonosítója_foto” névvel kell
elnevezni.
Amennyiben a szavazólapon a nemzetiségi jelölt a nevét a nemzetiség nyelvén is fel kívánja tüntetni,
úgy bejelentése alkalmával az E2 jelű formanyomtatványhoz csatolnia kell a nevét a nemzetiség
nyelvén nyomtatott nagy betűvel tartalmazó word fájlt. A fájlt „a jelölt személyi
azonosítója_nemzetiseginev” szerint kell elnevezni.
A jelölt bejelentése alkalmával átvett dokumentumokról – E2 jelű formanyomtatvány, ajánlóívek,
fénykép – az illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda átvételi elismervényt állít ki.
A jelölt nyilvántartásba vételéhez benyújtott ajánlásokat a nyilvántartásba vételre illetékes választási
bizottság mellett működő választási iroda ellenőrzi. A választási iroda a központi névjegyzékben
ellenőrzi a bejelentett jelölt adatait is.
Fontos! Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester- és
főpolgármester-jelölt ajánlása érdekében kikért összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2014.
szeptember 8-án 16.00 óráig annak a választási irodának, amely az ajánlóívet kiállította. Azt az
ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell
visszaszolgáltatni. Az ajánlóívek visszaadásához külön meghatalmazás nem szükséges, azt a jelölt,
jelölő szervezet képviseletében bárki megteheti.
E kötelezettség elmulasztása esetén azonban a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási
bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott
ajánlóív után 10 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a független jelöltet, jelölő
szervezet által állított jelölt esetében a jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt
vevő szervezeteket egyetemlegesen terheli.
A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell
fizetni, ha az ajánlóívek valamely oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

3.3.4. Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester- és a
főpolgármester-jelölt nyilvántartásba vétele
A nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság – a választási iroda tájékoztatása alapján –
minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon
nyilvántartásba vesz.
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A választási bizottság abban az esetben utasítja vissza a jelölt nyilvántartásba vételét, ha annak
bejelentése nem felel meg a törvényes feltételeknek (pl.: kellő számú érvényes ajánlás hiányában, a
jelölt nem szerepel a központi névjegyzékben).

A jelölt kiesése
A jelölt kiesik, ha
 a központi névjegyzékből törlésre kerül,
 a választhatóság jogát (passzív választójogát) elveszíti,
 a jelöltet állító jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság törli a jelölő szervezetek
nyilvántartásából,
 a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond.
Az E2 jelű formanyomtatvány szolgál a jelöltnek a jelölésről való lemondó nyilatkozata megtételére,
valamint e nyomtatványon kérheti nyilvántartásba vett adatainak módosítását is.

3.3.5. A kompenzációs lista, a fővárosi kompenzációs lista és a megyei lista bejelentése
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán kompenzációs és fővárosi
kompenzációs lista, valamint megyei lista állítható.
A listákat legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.
A kompenzációs listát a helyi választási bizottság, a megyei listát a területi választási bizottság, a
fővárosi kompenzációs listát a Fővárosi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.
Ajánlást kizárólag a megyei listára kell gyűjteni!
Általános, valamennyi lista állítására vonatkozó szabály, hogy az azon szereplő jelöltek sorrendjét a
jelölő szervezet határozza meg, mely sorrend a lista bejelentése után már nem módosítható. A jelölő
szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb a lista bejelentésére
rendelkezésre álló határidő utolsó napján, azaz 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig
visszavonhatja. A visszavont lista helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.
A fővárosi kompenzációs lista a kompenzációs és a megyei listához képest speciális abban a
tekintetben, hogy azon kizárólag a fővárosi kerületi polgármesterjelöltek és a főpolgármester-jelöltek
szerepelhetnek jelöltként, a jelöltek sorrendjét azonban itt is a listát állító jelölő szervezet, közös lista
esetén a jelölő szervezetek határozzák meg.
Mindhárom lista és a listán szereplő jelöltek bejelentésére az L7 jelű formanyomtatvány szolgál. Az L7
jelű nyomtatvány minden kitöltött jelöltsorához mellékelni kell egy SZ4 jelű formanyomtatványt.
A lista jelöltjeinek hibásan megadott adatai javítására, valamint a jelölt kiesésének bejelentésére az L9
jelű formanyomtatványt kell használni.
A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a listán megszerezhető mandátumok
száma. Ha a listáról egy jelölt kiesik, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára
azonban új jelölt, valamely jelölt kiesése esetén sem jelenthető be.
Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő listát legkésőbb a
bejelentéstől számított negyedik napon nyilvántartásba vesz.
Ha a listán állított jelölt nem választható vagy e jelölésével összeférhetetlen másik jelölést is elfogadott
(pl. más megyében polgármester jelöléséhez ajánlóívet igényelt), a választási bizottság a listát e jelölt
nélkül veszi nyilvántartásba.
Általános szabály, hogy a közös listával kapcsolatos jognyilatkozatokat a közös listát állító jelölő
szervezeteknek – a képviseletükre jogosult személyek útján – közösen kell megtenniük.

3.3.6. A kompenzációs lista állításának szabályai
Kompenzációs listát a 10 000-nél több lakosú településen az a jelölő szervezet állíthat,
amely az egyéni választókerületek több mint felében jelöltet állított.
Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint felében közös egyéni jelöltet
állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak.
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A kompenzációs lista állításánál a jelölő szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett – egyéni
választókerületi jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba
vételét a helyi választási bizottság elutasította.
Mindezek alapján tehát a kompenzációs lista állításához a jelölő szervezet nem gyűjt ajánlásokat,
mivel az az egyéni választókerületben állított jelöltállításán alapul.
A listaindítás jogát nem érinti, ha a nyilvántartásba vett egyéni választókerületi jelölt visszalépett
vagy kiesett.
A helyi választási bizottság azonban törli a nyilvántartásból a kompenzációs listát, ha a jelölő szervezet
jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni
választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot.
Nem eredményezi azonban a nyilvántartásba vett kompenzációs lista törlését az, ha a kompenzációs
listát megalapozó, már nyilvántartásba vett jelölt visszalép és így esetleg a nyilvántartásba vett
jelöltek száma már nem éri el a lista állításához szükséges törvényi minimumot.

3.3.7. A nemzetiségi kompenzációs lista
Azokon a 10 000 lakos feletti településeken, ahol nemzetiségi szervezet egyéni választókerületi jelöltet
állít, a jelöltek nemzetiségenként külön-külön automatikusan felkerülnek egy úgynevezett nemzetiségi
kompenzációs listára, annak érdekében, hogy az e jelöltekre leadott, de egyéni választókerületi
mandátumot nem eredményező szavazatok is hasznosulhassanak. E lista az Övjt. szabályai szerint
kedvezményesen kaphat mandátumot.
Természetesen amennyiben a nemzetiségi jelölteket állító nemzetiségi szervezet önállóan, vagy más
nemzetiségi szervezettel közösen a település választókerületeinek több mint felében jelöltet állított,
önálló vagy közös kompenzációs listát állíthat, és ezek a jelöltek nem kerülnek fel a fent említett
nemzetiségi kompenzációs listára.

3.3.8. Fővárosi kompenzációs lista állításának szabályai
Fővárosi kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a fővárosi kerületek több
mint felében állított polgármester jelöltet. Ahogy a kompenzációs listára, úgy a fővárosi
kompenzációs listára sem lehet ajánlásokat gyűjteni, azt a kerületi polgármester jelölések alapozzák
meg.
A fővárosi kompenzációs listán a fővárosi kompenzációs listát állító jelölő szervezet a fővárosi kerületi
polgármesterjelöltjeit és a főpolgármester-jelöltjét állítja jelöltként, a jelölő szervezet által
meghatározott sorrendben.
A közös fővárosi kompenzációs listán a közös fővárosi kompenzációs listát állító jelölő szervezetek a
közös jelöltként állított fővárosi kerületi polgármesterjelölteket és a közös főpolgármester-jelöltet
állítják jelöltként.
A fővárosi kompenzációs lista állításánál a jelölő szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig
bejelentett – polgármesterjelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a polgármester jelöltet,
akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.
A Fővárosi Választási Bizottság törli a nyilvántartásból a fővárosi kompenzációs listát, ha a jelölő
szervezet jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált
polgármesterjelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot.

3.3.9. A megyei lista állításának szabályai
A megyei választókerületben megyei listát az a jelölő szervezet állíthat, amely az adott
megyében lévő településeken lakóhellyel rendelkező választópolgárok – kivéve a megyei
jogú városban lakóhellyel rendelkező választópolgárokat – 0,5%-ának ajánlását
összegyűjtötte.
A megyei lista állításához szükséges ajánlások tényleges számát a területi választási iroda vezetője
állapítja meg 2014. augusztus 18-án. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a
választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján kell
megállapítani.
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Azok a jelölő szervezetek, amelyek a megyei választókerületben lévő települések választópolgárai 1%ának, de legalább 2000 választópolgár közös ajánlását összegyűjtötték, közös megyei listát
állíthatnak.
Fontos! A megyei lista ajánlása érdekében kikért összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2014.
szeptember 9-én 16.00 óráig annak a területi választási irodának, amely az ajánlóíveket kiállította. Azt
az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb 2014. szeptember 10-én 16.00 óráig kell
visszaszolgáltatni. Az ajánlóívek visszaadásához külön meghatalmazás nem szükséges, azt a jelölő
szervezet képviseletében bárki megteheti.
E kötelezettség elmulasztása esetén azonban a lista nyilvántartásba vételére illetékes területi
választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem
nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság önálló lista esetén az azt
állító jelölő szervezetet, közös lista esetén a lista állításában részt vevő valamennyi szervezetet
egyetemlegesen terheli.
A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell
fizetni, ha az ajánlóívek valamely oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

A lista kiesése
A nyilvántartásba vett lista kiesik, ha


a jelölő szervezet a listát visszavonja,



a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő valamennyi jelölt kiesik,



a választási bizottság a jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák
nyilvántartásából.

Jogorvoslat
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó részletes szabályokat jelen kiadvány Jogorvoslatok című fejezete
tartalmazza.
3.4. Mellékletek
 Jelölő szervezet bejelentése, P3 jelű formanyomtatvány
 Ajánlóív igénylése az egyéni listás-, egyéni választókerületi-, polgármester- és főpolgármester
ajánláshoz, A4 jelű formanyomtatvány
 Ajánlóív igénylése a megyei listás ajánláshoz, A5 jelű formanyomtatvány
 Egyéni listás-, egyéni választókerületi-, polgármester- és főpolgármester-jelölt bejelentése,
E2 jelű formanyomtatvány
 Települési kompenzációs lista, fővárosi kompenzációs lista, megyei lista bejelentése,
L7 jelű formanyomtatvány
 Listán szereplő jelölt hibásan megadott adatainak javítása, kiesésének bejelentése,
L9 jelű formanyomtatvány
 Listán állított jelölt személyi lapja, SZ4 jelű formanyomtatvány
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4. A VÁLASZTÁSI SZERVEKRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS
4.1. A választási bizottságok
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei,
amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának,
törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes
rendjének helyreállítása.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a következő választási bizottságok
működnek:


minden szavazókörben (országosan kb. 11 ezerben) szavazatszámláló bizottság (SZSZB)
működik, az egy szavazókörrel rendelkező településeken a szavazatszámláló bizottság
feladatait a helyi választási bizottság (HVB) látja el;



minden településen működik helyi választási bizottság (HVB),



mind a 19 megyében területi választási bizottság (TVB), a fővárosban Fővárosi Választási
Bizottság (FVB) működik;



valamint országos hatáskörrel és illetékességgel működik a Nemzeti Választási Bizottság
(NVB).

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak.

4.1.1. Delegálás a választási bizottságokba
A választási bizottságoknak – a választott tagokon felüli – további egy-egy tagját a választókerületben
jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet, valamint a választókerületben induló független jelölt bízza
meg. Megbízott tag csak olyan személy lehet, aki a választáson jelöltként indulhat. Az SZSZB-be,
illetve az egy szavazókörös településen a HVB-be legfeljebb két tag megbízására van lehetőség.
A fentiek szerint megbízott tagot delegálhat:


az SZSZB-be – 1 vagy 2 tagot – az egyéni listás- vagy egyéni választókerületi képviselőjelöltet,
polgármester jelöltet, főpolgármester-jelöltet, illetve kompenzációs, fővárosi kompenzációs és
megyei listát állító jelölő szervezet, továbbá a független jelölt,



a HVB-be – 1 tagot – az egyéni listás vagy egyéni választókerületi képviselőjelöltet, valamint a
polgármester jelöltet állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt,



a TVB-be – 1 tagot – a megyében listát állító jelölő szervezet,



az FVB-be – 1 tagot – a főpolgármester-jelöltet és fővárosi kompenzációs listát állító jelölő
szervezet, valamint a független főpolgármester-jelölt;



az NVB-be a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán nem lehet tagot
delegálni.

A közösen jelöltet, illetőleg listát állító szervezetek együttesen jogosultak tagot megbízni a választási
bizottságba.
A választási bizottságok megbízott tagjait 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig a választási bizottság
elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell
bejelenteni.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és
személyi azonosítóját. A megbízásra vonatkozóan kötelezően használandó nyomtatvány nincs, de az
Önök munkájának megkönnyítése érdekében a fejezet végén elhelyeztünk mintákat, melyeket a
megbízáshoz használhatnak.
A bejelentés alapján a megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi. Ha a megbízás nem
felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé
terjeszti az ügyet. A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt
a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról. A határozat ellen jogorvoslattal lehet élni.
Fentiekhez hasonló az eljárás az SZSZB-be való delegáláskor is, azzal az eltéréssel, hogy ilyenkor a
helyi választási iroda vezetője utasítja vissza a megbízást határozattal, ha az nem felel meg a
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törvényben foglalt feltételeknek. A helyi választási iroda vezetőjének határozata ellen is jogorvoslattal
lehet élni.
A jelölő szervezetek, független jelöltek saját érdeke, hogy valamennyi választási szervbe delegáljanak
tagot, mivel így személyesen ellenőrizhetik, elősegíthetik a választás törvényes lefolyását, illetve aktív
részesei lehetnek az esetleges jogviták eldöntésének.
A választási bizottság megbízott tagjának nem kell a választókerületben – helyi választási bizottság
működése esetén a településen – lakcímmel rendelkeznie!

4.1.2. Eskü- vagy fogadalomtétel
A választási bizottság tagjának és póttagjának, így a megbízott tagnak is esküt vagy fogadalmat kell
tennie, aminek a megbízását követő öt napon belül, a szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja
esetében legkésőbb a szavazást megelőző második napon meg kell történnie.
Az eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása, hogy a választási bizottság tagja csak ezt
követően gyakorolhatja jogait.

4.1.3. A választási bizottsági tagok megbízatásának megszűnése
A TVB, az FVB, a HVB és az SZSZB megbízott tagjának megbízatása a választás végleges
eredményének jogerőssé válásával szűnik meg.
A választási bizottság tagjának megbízatása a fent említetteken túl megszűnik:
 ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek,
 ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,
 ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a
megbízásra jogosító jelölt vagy lista kiesik,
 lemondással,
 a megbízatás visszavonásával,
 a választási bizottság tagjának halálával.
Fenti esetekben a megszűnést a választási bizottság határozattal állapítja meg. Az első három esetben
a megszűnés megállapítását bárki indítványozhatja. Az indítványról a választási bizottság három napon
belül dönt. A döntéshozatalban az érintett tag nem vehet részt, az érintett tagot a határozatképesség
szempontjából nem kell figyelembe venni.
Amennyiben a választási bizottság megbízott tagjának megbízatása szűnik meg, helyébe a jelölő
szervezet, illetőleg a független jelölt – a jelölt, illetve lista kiesését kivéve – új tagot bízhat meg.

4.1.4. Összeférhetetlenség
A választási bizottságok független, csak a törvénynek alárendelt szervek. Pártatlan működésüket a
törvény összeférhetetlenségi szabályok megfogalmazásával biztosítja.
A választási bizottság megbízott tagja nem lehet:
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jelölt,



a köztársasági elnök,



a háznagy,



képviselő,



alpolgármester,



jegyző,



másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,



a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy.

4.1.5. A tagok jogai, a választási bizottság működése
A választási bizottság a működésének tartama alatt hatóságnak, a tagja pedig hivatalos személynek
minősül.
A helyi és a területi választási bizottság – tagjai megválasztását és eskü- vagy fogadalomtételét
követően – alakuló ülést tart. Az alakuló ülés fontos feladata, hogy a választott tagok közül
megválasztásra kerül a bizottság elnöke és annak helyettese. Az elnök és az elnökhelyettes
személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot.
A választási bizottságot az elnök képviseli. Ha a választási bizottságnak nincs elnöke vagy az elnök a
tevékenységében akadályozott, az elnök hatáskörét a helyettese gyakorolja.
A választási bizottság testületként működik, döntéséhez – az SZSZB kivételével – az esküt vagy
fogadalmat tett tagok többségének jelenléte és a jelen levő tagok többségének azonos tartalmú
szavazata szükséges. Csak igennel vagy nemmel lehet szavazni, tartózkodásra nincs mód.
Szavazategyenlőség estén az elnök szavazata dönt.
Speciális szabály vonatkozik a szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező
településen a szavazatszámláló bizottság hatáskörét gyakorló helyi választási bizottságra, ahol a
határozatképességhez elég, ha legalább három tag jelen van. Ez akkor fontos, ha a megbízás
megtörténik, de bármely okból a megbízott tagok nem vesznek részt a bizottság munkájában, illetve a
mozgóurnás szavazás biztosítása érdekében.
A választási bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. Az SZSZB üléséről nem kell jegyzőkönyvet
készíteni.
A jegyzőkönyv tartalmazza a bizottság döntéseit, valamint a kisebbségi véleményt is, amelyet –
indokaival együtt – rögzíteni kell. A jegyzőkönyv tartalmazza továbbá az ülés időpontjának és
helyszínének megjelölését és a jelen lévő tagok nevét. A jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát a
választási bizottság elnöke – kérésükre, a szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen – átadja a
választási bizottság megbízott tagjainak.
A választási bizottságok működése és tevékenysége, valamint a választási bizottságok rendelkezésére
álló adatok – törvényben megállapított kivétellel – nyilvánosak.
A választási eljárás nyilvánossága azonban nem sértheti a szavazás titkosságát és a személyhez,
valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat.
A nemzetközi megfigyelők és a médiatartalom-szolgáltatók képviselői a választási bizottságok
tevékenységénél – beleértve a szavazatszámlálást is – jelen lehetnek, azonban a bizottságok munkáját
nem zavarhatják. Az SZSZB kivételével a választási bizottságok ülései nyilvánosak.
A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak, azzal az eltéréssel, hogy a
megbízott tagok részére nem jár tiszteletdíj.
A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási
bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési
kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a
választási szerv tagját megillető bér és járulékai megtérítését a szavazást követő öt napon belül
igényelheti a helyi választási irodától.

4.1.6. A választási bizottság döntése
A választási bizottság döntéshozatalának első lépése a tényállás megállapítása. A tényállás
megállapításához a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékokat használja fel, bizonyítási
kötelezettsége az ügyfeleknek/a jogorvoslat benyújtójának van, a bizottság hivatalból bizonyítást nem
folytat le és – kivéve a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslatokat –
bizonyítékot nem szerez be.
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.
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A választási bizottság a kérelmező kérésére biztosíthatja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Ha a
bizottság lehetővé teszi a szóbeli nyilatkozattételt, akkor ugyanezt a jelen lévő ellenérdekű fél számára
is lehetővé kell tenni.
A választási bizottság vagy a választási iroda 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.
A tényállás megállapítását követi a döntéshozatal. A választási bizottság az ügy érdemében
határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.
A korábbi szabályozástól eltér, hogy a hatályos Ve. ketté választja a döntéseket, és csak az ügy
érdemébe tartozó kérdésekben kell határozatot hozni, egyéb esetekben elég jegyzőkönyvben rögzíteni
a bizottság álláspontját. Az ebből eredő, jogorvoslati kérdéseket a füzet későbbi fejezete részletesen
ismerteti.
A határozatot – meghozatala napján – írásba kell foglalni. A választási bizottság a határozatát – a
személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza.
A határozatnak tartalmaznia kell:


a választási bizottság megnevezését, a határozat számát,



a kérelmező nevét és lakcímét vagy székhelyét,



a rendelkező részben a választási bizottság döntését, a fellebbezés (bírósági felülvizsgálat
iránti kérelem) lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a
benyújtásának feltételeiről való tájékoztatást,



az indokolásban a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, a
felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, a mérlegelési jogkörben hozott
határozat esetén a mérlegelésben szerepet játszó szempontokat és tényeket, valamint azokat
a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a választási bizottság a határozatot hozta,



a döntéshozatal idejét, a választási bizottság elnökének aláírását és a választási bizottság
bélyegzőlenyomatát.

Ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás van, a választási bizottság, illetve felhatalmazása
alapján a választási bizottság elnöke a hibát kijavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére. Szintén
fontos megemlíteni, hogy – a korábbi szabályozástól eltérően – a kijavítás lehetőségét a Ve. nem csak
a bizottság, hanem annak elnöke részére is lehetővé teszi.
A kijavítást közölni kell azzal, akivel a határozatot közölték, továbbá nyilvánosságra kell hozni.
A határozatot kérésére, ingyenesen át kell adni a választási bizottság megbízott tagjának.
4.2. Mellékletek



54

Megbízás minta területi/helyi választási bizottság tagjainak
Megbízás minta szavazatszámláló bizottság (helyi választási bizottság) tagjainak

…………………………………………………..jelölő szervezet/független jelölt*

MEGBÍZÁS
………………………………………………………….……….(név)_-_________-____________(személyi azonosító)
…………………………………………………………………………………………………………..…………(lakcím) szám alatti
lakost a fenti jelölő szervezet / független jelölt* a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
28. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.
napjára
kitűzött
választására
a(z)
…………………………………………………………………………
megyei / fővárosi* …………………………………. számú
TERÜLETI/HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJÁNAK
megbízta.
(Eskü-/fogadalomtételhez ezt a lapot szíveskedjék magával hozni.)
………………………………………., ……… év …………… hó ……….. nap
…………………………………………………………………
jelölő szervezet / független jelölt képviselője*
Igazolom, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 37. §-a szerint előírt
esküt/fogadalmat a mai napon letette.
………………………………………., ……… év …………… hó ……….. nap
P.H.
………………………………………………………………
főpolgármester/megyei közgyűlés
elnöke/polgármester
_______________________
*A nem kívánt rész törlendő!
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…………………………………………………jelölő szervezet/független jelölt*

MEGBÍZÁS
………………………………………………………….……….(név)_-_________-____________(személyi azonosító)
…………………………………………………………………………………………………………..…………(lakcím) szám alatti
lakost a fenti jelölő szervezet / független jelölt* a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
28. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.
napjára
kitűzött
választására
a(z)
…………………………………………………………………………
település …………………………………. számú
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ (HELYI VÁLASZTÁSI) BIZOTTSÁG TAGJÁNAK
megbízta.
(Eskü-/fogadalomtételhez ezt a lapot szíveskedjék magával hozni.)
………………………………………., ……… év …………… hó ……….. nap
……………………………………………………………
jelölő szervezet / független jelölt képviselője*
Igazolom, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 37. §-a szerint előírt
esküt/fogadalmat a mai napon letette.
………………………………………., ……… év …………… hó ……….. nap
P.H.
……………………………………………………………
polgármester
_______________________
*A nem kívánt rész törlendő!
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5. JOGORVOSLATOK
5.1. A jogorvoslatok fajtái
A jogorvoslatok három formája a kifogás, a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem. Ezen
felül rendkívüli jogorvoslatra is van lehetőség, mely szerint az Alaptörvényben foglalt jogok
megsértése esetén alkotmányjogi panaszt lehet benyújtani.
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek
megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
nyújthat be.
Fellebbezést a 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.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a Nemzeti
Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.
5.2. Jogorvoslati határidők
A határidőket naptári napokban kell számítani. A Ve.-ben meghatározott határidő minden esetben
jogvesztő, késedelem kimentésére, illetve igazolás előterjesztésére nincs mód. A határidő annak utolsó
napján 16.00 órakor jár le, a választási bizottság rendelkezésére nyitva álló határidő 24 órakor jár le.
A jogorvoslati kérelmek benyújtására, valamint azok elbírálására – a speciális jogorvoslati eljárásokat
kivéve – a jogsértés elkövetésétől, illetve a megtámadott választási bizottság határozatának
meghozatalától számított 3 napos határidő áll az érintettek rendelkezésére.
5.3. Az egyes jogorvoslatok

5.3.1. A kifogás
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek
megsértésére hivatkozással nyújthat be a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt,
jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet.
Kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított
harmadik napon megérkezzen az elbírálásra jogosult választási bizottsághoz. Folyamatosan fennálló
tevékenység esetén a tevékenység fennállásának teljes ideje alatt be lehet nyújtani kifogást, de
legkésőbb a sérelmezett tevékenység megszűnésétől számított 3. napig.
A választási iroda tevékenységével kapcsolatban is lehet kifogást benyújtani, ennek elbírálása annak a
választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. Ha az adott
választáson ez a választási bizottság nem működik, akkor a felettes választási iroda mellett működő
választási bizottság jár el.
A Ve. értelmében kifogást benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy e-mailben lehet.
A kifogásnak – ahhoz, hogy az érdemi vizsgálatra alkalmas legyen – 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, 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.
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A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy e-mail címét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy e-mail címét (rövid úton történő elérhetőségek), de nem
utasítható el érdemi vizsgálat nélkül a kifogás, ha a benyújtó nem adta meg a rövid úton történő
elérhetőségét.
A választási bizottság legkésőbb a kifogás beérkezésétől számított 3 napon belül dönt.
A kifogás a választás bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, azonban a bizottság
hivatalból is lefolytathatja az eljárást.
A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az
 nem jogosult által lett benyújtva,
 elkésett,
 nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését,
 nem tartalmazza a jogszabálysértés bizonyítékait,
 nem tartalmazza a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és ha lakcímétől
(székhelyétől) eltér, postai értesítési címét,
 nem tartalmazza a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve a külföldön élő,
Magyarországon lakcímmel nem rendelkező választópolgár magyar állampolgárságát igazoló
okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bíróság
nyilvántartásba-vételi számát,
 annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.
Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad
 megállapítja a jogszabálysértés tényét,
 a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,
 a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és
megismételteti,
 a választási kampány szabályainak megsértése, illetve a jelölt, jelölő szervezet rendelkezésére
bocsátott ajánlóív visszaadási kötelezettség elmulasztása, valamint a névjegyzékből
szolgáltatott adatok megsemmisítési szabályainak megszegése esetén bírságot is kiszabhat.
A bírság kiszabásáról, és annak mértékéről a bizottság mérlegelési jogkörében dönthet, figyelembe
véve az eset valamennyi körülményét. A bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a
kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse (507 500 Ft), egyébként a kötelező legkisebb
munkabér havi összegének tizenötszöröse (1 522 500 Ft.).
A rendelkezésre bocsátott valamennyi ajánlóív benyújtásának elmulasztása esetén a bírság összege
minden be nem nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft ajánlóívenként, azonban nem szabható ki bírság
határidő elteltét követő napon 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. A
bizottság ez esetben hivatalból jár el és hozza meg határozatát.
Ha a kötelezett a bírság összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizette
be, akkor a tartozás adók módjára behajtható, melyről a Nemzeti Választási Iroda gondoskodik.
Amennyiben a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

5.3.2. Fellebbezés
A fellebbezés a választási bizottság elsőfokú határozata ellen irányul. Fellebbezést benyújthat a
központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet.
Nem lehet fellebbezni a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, valamint a Nemzeti Választási Bizottság
határozata ellen.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni úgy, hogy a
megtámadott határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen. A fellebbezést
személyesen, levélben, telefaxon vagy e-mailben lehet benyújtani.
Nem nyújthat be fellebbezést a megtámadott határozatot hozó bizottság elnöke és annak tagja, így a
jelölt vagy jelölő szervezet által megbízott tag sem.
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Fellebbezést benyújtani


jogszabálysértésre hivatkozással,



valamint a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell


a jogszabálysértés megjelölését,



a jogszabálysértés bizonyítékait,



a kérelem jogi alapját, azaz a jogszabálysértés megjelölését, vagy mérlegelésre hivatkozást,



a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
- postai értesítési címét,



a kérelem 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 vételének számát.

A fellebbezés benyújtója választása szerint megadhatja telefaxszámát vagy e-mail címét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát, vagy e-mail címét.
A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával együtt a benyújtása napján felterjeszti az
elbírálásra jogosult választási bizottság elé.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók, azonban az első fokú döntés alapjául
szolgáló kifogás hiányosságai a fellebbezésben nem pótolhatók. A fellebbezés a választási
bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, azonban a bizottság hivatalból is folytathatja az
eljárást.
A fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha


nem az arra jogosultak nyújtották be,



elkésett



nem tartalmazza a fellebbezés kötelező tartalmi elemeit



nem a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz nyújtották be.

Nem lehet elutasítani abban az esetben, ha a fellebbezést az elbírálásra jogosult választási
bizottsághoz terjesztették elő. Ebben az esetben az elbírálásra jogosult bizottság mellett működő
választási iroda feladata, hogy valamennyi kapcsolódó iratot beszerezzen.
A fellebbezésről az arra jogosult választási bizottság legkésőbb a beérkezéstől számított 3 napon belül
dönt. A fellebbezés során a bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást
vizsgálja.
A választási bizottság a megtámadott határozatot


helybenhagyja vagy



megváltoztatja.

A bizottságnak érdemben kell döntést hoznia, az első fokon eljárt választási bizottság új eljárásra
utasításának nincs helye.
A fellebbezési eljárás során hozott határozatot a másodfokon eljárt bizottság közli a fellebbezővel, és
mindazokkal, akikkel az elsőfokú határozatot is közölték. A másodfokon eljárt választási bizottság a
fellebbezés elbírálása érdekében megküldött iratokat a határozat jogerőre emelkedését követően
visszaküldi a felülvizsgált határozatot hozó választási bizottságnak.

5.3.3 Bírósági felülvizsgálati kérelem
A Nemzeti Választási Bizottság, valamint a területi választási bizottság határozata ellen, valamint
egyes speciális jogorvoslati esetekben az ügyben érintett természetes vagy jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. Felülvizsgálati kérelem
benyújtására csak akkor kerülhet sor, ha a választási eljárásban a fellebbezési jogot kimerítették vagy
a fellebbezés a Ve. rendelkezései alapján kizárt.
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Bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen, levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként
lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője, vagy önálló képviselet esetén a
kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírással látott el. Ha a felülvizsgálati kérelmet
elektronikus dokumentumként nyújtják be, annak mellékleteit a kérelmezőnek oldalhű másolatban
elektronikus formába kell alakítani.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell
benyújtani, mely legkésőbb a beérkezést követő nap 9.00 óráig felterjeszti az annak elbírálására
jogosult bírósághoz.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtani


jogszabálysértésre hivatkozással,



a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet.

Bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell


a kérelem jogi alapját, azaz a jogszabálysértés megjelölését, vagy mérlegelésre hivatkozást,



a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
- postai értesítési címét,



a kérelem 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 vételének számát.

A felülvizsgálati kérelem benyújtója választása szerint megadhatja telefaxszámát vagy e-mail címét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát, vagy e-mail címét.
Bírósági felülvizsgálati eljárásban – a törvényben rögzített esetek kivételével – az ügyvédi képviselet
kötelező. Jogi szakvizsgával rendelkező személy a jogi szakvizsga-bizonyítvány másolatának
csatolásával saját ügyében ügyvéd nélkül is eljárhat.
A felülvizsgálati kérelemről a bíróság legkésőbb a beérkezést követő harmadik napon dönt. Az eljárás
során a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni a Ve. rendelkezéseit is figyelembe véve.
A bírósági felülvizsgálati eljárás illetékköteles, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) alapján,
melyre a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti
meg.
A Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria, a
területi választási bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet az illetékes
Ítélőtábla bírálja el.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha


nem a jogosultak nyújtották be,



elkésett,



nem tartalmazza a fellebbezés kötelező tartalmi elemei



nem a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz nyújtották be,



kérelemhez nem csatolták az ügyvédi meghatalmazást, vagy saját képviseletében eljáró
személy esetén a jogi szakvizsga másolatát.

Nem lehet elutasítani abban az esetben, ha a felülvizsgálati kérelmet az elbírálásra jogosult bírósághoz
terjesztették elő. Ebben az esetben a bíróság feladata, hogy valamennyi kapcsolódó iratot
beszerezzen.
A bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a bíróság a sérelmezett határozatot, valamint az azt
megelőző eljárást vizsgálja.
A bíróság a megtámadott határozatot
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helybenhagyja vagy



megváltoztatja.

A bíróság közli a felülvizsgálat során hozott határozatot a felülvizsgálati kérelmet benyújtóval, valamint
mindazokkal, akikkel a másodfokú határozatot közölték. A határozatot a bíróság a személyes adatok
kivételével nyilvánosságra hozza.
A bíróság a felülvizsgálati eljárás lefolytatása érdekében megküldött iratokat a határozat jogerőre
emelkedését követően visszaküldi a felülvizsgált határozatot hozó választási bizottsághoz.
A bíróság határozata ellen további jogorvoslati lehetőség nincs.
5.4. Speciális jogorvoslatok

5.4.1. Alkotmányjogi panasz
Az Alkotmánybíróság a Ve. alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati
eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz befogadásáról – az Alkotmánybíróságról
szóló 2011. évi CLI. tv. 56. §-a szerint – a beérkezéstől számított három munkanapon belül, a
befogadott alkotmányjogi panaszról további három munkanapon belül dönt.
Alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz fordulhat az egyedi ügyben érintett személy vagy
szervezet,


ha az ügyben folytatott bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán
az Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be, és jogorvoslati lehetőségeit már
kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.



ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés
alaptörvény-ellenes, s az az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az
indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs
számára biztosítva.

Ha az Alkotmánybíróság a hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességét
megállapítja, a jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést teljesen vagy részben megsemmisíti.
Ha az Alkotmánybíróság megállapítja a bírói döntés alaptörvény-ellenességét, a döntést megsemmisíti.
A bírói döntést megsemmisítő alkotmánybírósági döntés eljárási jogkövetkezményére a bírósági
eljárások szabályait tartalmazó törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.
A bírói döntés Alkotmánybíróság általi megsemmisítése következtében a szükség szerint lefolytatandó
bírósági eljárásban az alkotmányjogi kérdésben az Alkotmánybíróság határozata szerint kell eljárni. Az
Alkotmánybíróság a bírói döntés megsemmisítése esetén megsemmisítheti a döntéssel felülvizsgált
más bírósági vagy hatósági döntéseket is.

5.4.2. Szavazókörök kialakításával kapcsolatos jogorvoslatok
A helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata
ellen a határozat közzétételének időtartama alatt lehet fellebbezést benyújtani a helyi választási iroda
vezetőjéhez.
A fellebbezést a területi választási iroda vezetője bírálja el, a beérkezést követő 3 napon belül. A
területi választási iroda vezetője a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja. A
területi választási iroda vezetőjének döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

5.4.3. Névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat
A helyi választási iroda központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb
az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén
az értesítés megküldését követő 15. napon lehet fellebbezést benyújtani.
A helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen
legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt
értesítés esetén az értesítés megküldését követő 3 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, de
legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon.
A fellebbezést a helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani, aki a benyújtást követő 15 napon
belül dönt, a választás kitűzését követően legkésőbb a beérkezését követő napon.
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Ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja. Ha
fellebbezést elutasítja, legkésőbb a fellebbezés elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján
felterjeszti a járásbírósághoz.
A bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő 15 napon belül, a választás kitűzését
követően három napon belül, de legkésőbb a szavazás napját megelőző napon dönt. A bírósági eljárás
során ügyvédi képviselet nem kötelező. Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, a névjegyzéket a
döntésnek megfelelően módosítani kell, ha nem tartja alaposnak, akkor elutasítja a fellebbezést.
A Nemzeti Választási Iroda központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése elleni
fellebbezést a Nemzeti Választási Iroda elnökéhez kell benyújtani. A fellebbezés benyújtására és
elbírálására rendelkezésre álló határidők megegyeznek az ebben a pontban felsorolt határidőkkel. Ha a
Nemzeti Választási Iroda vezetője a kérelemnek helyt ad, a központi névjegyzéket módosítani kell. Ha
a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést a Fővárosi Törvényszék bírálja el.
A választási iroda vezetőjének döntését az érintettel, valamint a fellebbezés benyújtójával, a bíróság
határozatát a megtámadott határozatot hozó választási iroda vezetőjével is közölni kell.

5.4.4. Jelöltek, listák sorrendje elleni jogorvoslat
A jelöltek, listák sorrendjét megállapító választási bizottsági döntés ellen nincs helye önálló
jogorvoslatnak, azt a szavazólap jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

5.4.5. Szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni jogorvoslat
A szavazólap adattartalmát megállapító választási bizottság döntése ellen fellebbezést nem lehet
benyújtani, csak bírósági felülvizsgálati kérelmet. A felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot
hozó választási bizottságnál kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő
napon megérkezzen. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti
Ítélőtábla, a Nemzeti Választási Bizottság esetében a Kúria bírálja el legkésőbb a kérelem
felterjesztését követő napon.

5.4.6. Választás eredménye elleni jogorvoslat
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen önállóan fellebbezni
nem lehet, csak a választási bizottság eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye.
A választási bizottság eredményt megállapító döntése ellen


a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő
voltára,



a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

Ha a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára
hivatkozással adták be a fellebbezést, és a fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámolása
esetén lehetséges, a fellebbezést elbíráló bizottság, illetve a felülvizsgálati kérelmet elbíráló bíróság
köteles a szavazatokat újraszámolni. Ebben az esetben az elbírálásra rendelkezésre álló határidő a 6
napra nő, és az újraszámlálást végző bizottság, bíróság igénybe veheti a választási iroda segítségét.
Fontos azonban, hogy a választási eredmény elleni jogorvoslatnak is alapvető követelménye a
törvénysértés pontos megjelölése és a vélelmezett jogsértés bizonyítása. A választási eredmény
elleni jogorvoslat annyiban speciális az egyéb választási jogorvoslathoz képest, hogy a
törvénysértés pontos megjelölése mellett annak bizonyítékait is olyan fokon kell megjelölni,
illetve hivatkozni, amely legalább a valószínűsítés szintjén alátámasztja az eredmény
megállapítása során bekövetkezett jogsértéseket, a bizonyítási kötelezettséget a fellebbező
eljárásjogi lehetősége által meghatározott módon lehet megkövetelni.
A Kúria Kvk.II.37.500/2014/6.számú végzésében például úgy ítélte meg, hogy az adott ügy
vonatkozásában elegendő volt a kérelmezők által delegált SZSZB-tagok írásbeli nyilatkozatai a
jogsértés valószínűsítéséhez.
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5.4.7. Jogorvoslat a választási szerv hallgatása miatt
Ha választási szerv (bizottság, iroda) eljárási kötelességének határidőben nem tesz eleget, a felettes
választási szerv az erre irányuló kifogás megérkezésétől vagy hivatalos tudomásszerzéstől számított 3
napon belül megállapítja a jogszabálysértést,


és a mulasztó választási szervet az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja, vagy



meghozza az elmulasztott döntést.

Ha a Nemzeti Választási Bizottság eljárási kötelességének határidőben nem tesz eleget a Kúrai az erre
irányuló kifogás megérkezésétől számított 3 napon belül megállapítja a jogszabálysértést és a Nemzeti
Választási Bizottságot a soron kívüli eljárás lefolytatására utasítja.

5.4.8. A média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat
A Nemzeti Választási Bizottság bírálja el médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási
kampányban való részvételével, – a Ve. rendelkezéseinek megsértésével – kapcsolatos kifogást.
Körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgáltatással, vagy nem országosan terjesztett sajtótermékkel
kapcsolatos a médiatartalom-szolgáltató székhelye, vagy lakóhelye szerint illetékes területi választási
bizottság bírálja el.
A kifogásban a kérelmező megjelöli, vagy lehetőség szerint csatolja a törvénysértés bizonyítékául
szolgáló műsorszámot vagy médiatartalmat. Amennyiben szükséges és a kérelmező nem csatolta a
műsorszámot vagy médiatartalmat, akkor azt az illetékes választási bizottság hivatalból szerzi be.
Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad,


megállapítja a jogszabálysértés tényét,



a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,



a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és
megismételteti,



bírságot szab ki,
és az első három esetben 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.

Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában
az eset összes körülményeit – így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató típusát,
lefedettségét, a jogsértéssel érintett sajtótermék típusát, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő
jellegét – veszi figyelembe. 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, azaz
legfeljebb 5 075 000 Ft.
5.5. Jogorvoslati fórumrendszer a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jogorvoslati fórumként a helyi
választási bizottság, a területi választási bizottság és a Nemzeti Választási Bizottság jár el.
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A HVB


dönt az egyéni listás illetve egyéni választókerületi jelöltek, valamint a polgármesterjelöltek
nyilvántartásba vételéről, illetőleg elutasításáról,



dönt a kompenzációs lista nyilvántartásba vételéről,



jóváhagyja az egyéni listás szavazás illetve az egyéni választókerületi szavazás, valamint a
polgármester szavazás szavazólapjának adattartalmát,



dönt minden olyan kifogásról mely kifejezetten az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi,
a kompenzációs listás, valamint a polgármester-választással kapcsolatos,



dönt a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a
szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,



megállapítja és közzéteszi az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi választás, a
kompenzációs listás és a polgármester választás eredményét,



kiadja a választókerületben
megbízólevelet.

megválasztott

képviselőnek

és

polgármestereknek

a

A TVB illetve az FVB


dönt a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről, illetve elutasításáról,



dönt a fővárosi kompenzációs lista és a főpolgármester-jelölt nyilvántartásba vételéről illetve
elutasításáról,



dönt a megyei lista nyilvántartásba vételéről illetve elutasításáról,



jóváhagyja a megyei közgyűlés tagjainak választása, valamint a főpolgármester választás
szavazólapjának adattartalmát,



dönt minden olyan kifogásról, amely kifejezetten a megyei vagy fővárosi önkormányzati
választáshoz vagy a főpolgármester-választáshoz kapcsolódik,



dönt minden olyan kifogásról, amelynél az elkövetés helye a területi választási bizottság
illetékességi területén található,



dönt a helyi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről,



dönt a körzeti és a helyi, illetve a lekérhető médiaszolgáltatással, vagy nem országosan
terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogásról,



megállapítja a megyei és a fővárosi önkormányzati választás eredményét,



kiadja a megyei
megbízólevelét,



kiadja a főpolgármester választáson megválasztott főpolgármester, valamint a fővárosi
kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselők megbízólevelét.

közgyűlés

tagjainak

választásán

mandátumot

szerzett

képviselők

Az NVB
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dönt a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről, illetőleg elutasításáról,



dönt a médiaszolgáltatók, a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való
részvételével kapcsolatos kifogásról,



dönt a TVB döntése elleni fellebbezésről,



dönt minden olyan kifogásról ahol az elkövetés helye nem határozható meg.

6. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. október 12-én, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával azonos napon,
a Nektv. szerinti tizenhárom (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin,
szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozó választópolgárok megválasztják a települési,
területi és az országos nemzetiségi önkormányzatok képviselőit is.
6.1. A választás kitűzése
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását a Nemzeti Választási Bizottság
1128/2014. számú, 2014. július 29-én meghozott határozatában tűzte ki.
Az NVB a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kizárólag azokon a
településeken tűzte ki, ahol a 2011. évi népszámlálás adatai alapján az adott nemzetiséghez tartózó
személyek száma legalább 25 fő.
A Bizottság a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását azokban a megyékben, illetve
a fővárosban tűzte ki, ahol a megyében/fővárosban a kitűzött települési választások száma legalább tíz
volt.
Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzését a jogalkotó nem köti külön
feltétel teljesüléséhez, az minden nemzetiség tekintetében kitűzésre került.
Fontos azonban, hogy a választás kitűzése nem egyenlő a választás megtartásával, a kitűzés ellenére
a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását csak akkor lehet megtartani, ha
legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma.
6.2. A választókerületek
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település és a fővárosi kerület, a
fővárosi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a főváros, a megyei nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a megye, míg az országos nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán az ország területe alkot egy választókerületet.
6.3. A megválasztható nemzetiségi önkormányzati képviselők száma
A Nektv. a települési és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson a megválasztható
képviselők számát a választás kitűzésekor az adott nemzetiség névjegyzékében szereplő
választópolgárok számának függvényében határozza meg, míg a területi önkormányzati képviselők
választásán az arra jogosultak egységesen 7 fő megválasztásáról dönthetnek.
Az egyes nemzetiségi önkormányzatokba megválasztható képviselők számát a Nemzeti Választási
Bizottság 1128/2014. számú határozatának melléklete tartalmazza.
6.4. A választójog
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a választópolgár gyakorolhatja választójogát
aki 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig kérte, hogy valamely nemzetiség névjegyzékébe felvegyék. A
nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételi iránti kérelemnek – melyet csak
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár jogosult benyújtani – tartalmaznia kell


a nemzetiség megjelölését, mely az alábbi lehet: bolgár, görög, horvát, lengyel, német,
örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán;



a választópolgár nyilatkozatát, amelyben megvallja az adott nemzetiséghez tartozását.

A kérelmet az arra jogosult


személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy



levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti
helyi választási irodához nyújthatja be.

A helyi választási irodák postai és telefonos elérhetőségei www.valasztas.hu oldalon, a Helyi választási
irodák elérhetőségei menüpontban is megtalálhatók.
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A jogszabályi rendelkezések szerint a nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki


a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik
(lásd: 1.2. pont),



aki a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák,
szlovén vagy ukrán nemzetiséghez tartozik, és



e nemzetiséghez tartozását a nemzetiségi választópolgárként való nyilvántartásba-vétel iránti
kérelem benyújtásával megvallja.

Bár a Nektv. értelmében a nemzeti önazonossághoz való jog és valamely nemzetiséghez való tartozás
kinyilvánítása nem zárja ki a kettős vagy többes kötődés elismerését, a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében
(amelybe való felvételét kérte) szerepelhet.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár
választható, ha



a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható (lásd 1.2. pont),
nyilatkozatot tesz arról, hogy




a nemzetiség képviseletét vállalja,
a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri,
a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az
azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választópolgár


a lakóhelye szerinti településen vagy



a 2014. június 23-ig bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a
nemzetiségi névjegyzékben.

Mivel a helyi önkormányzati képviselők és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása egy
napon zajlik, amennyiben a nemzetiségi választáson is részt venni jogosult választópolgár
átjelentkezéssel szavaz a helyi önkormányzati választáson a tartózkodási helye szerinti településen,
úgy ez a kérelme a nemzetiségi önkormányzati választásra is kiterjed, és e választás tekintetében is a
tartózkodási hely szerinti település szavazólapjain szavaz.
6.5. Jelölő szervezet bejelentése, nyilvántartásba vétele
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán kizárólag az a nemzetiségi szervezet jogosult
jelöltet, illetve listát állítani, amely 2014. július 29-én a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában
már jogerősen szerepelt, feltéve, hogy valamely területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási
Bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.
A nemzetiségi szervezet fogalmát a Nektv. az alábbiak szerint határozza meg: nemzetiségi szervezet a
párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan
egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja a Nektv. szerinti – bolgár, görög, horvát, lengyel,
német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán – konkrétan megjelölt nemzetiség
képviselete.
Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet!
A nemzetiségi szervezetet bármely területi választási bizottságnál, a fővárosban működő Fővárosi
Választási Bizottságnál, vagy akár a Nemzeti Választási Bizottságnál be lehet jelenteni. A szervezet
bejelentésére a P4 jelű formanyomtatvány szolgál. A nemzetiségi jelölő szervezetnek bejelentéséhez
mellékelnie kell a szervezet hatályos alapszabályát, mely a Nektv. szerinti nemzetiségi szervezetnek
való megfelelést tanúsítja. Célszerű a bejelentéshez az alapszabálynak a választás kitűzését követően,
a szervezetet nyilvántartásba vevő illetékes törvényszék által kiállított hiteles másolati példányát
csatolni.
Egyebekben a jelölő szervezet bejelentésére a 3.1. pontban –A jelölő szervezet bejelentése – írtak az
irányadóak.
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6.6. A jelölt- és listaállítás szabályai

Jelölés
Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos önkormányzati jelölést
fogadhat el!

Ajánlás
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a nemzetiségi szervezet települési nemzetiségi
önkormányzati képviselőjelöltek, valamint területi, illetve országos nemzetiségi lista állításában vehet
részt. Mind a jelölt, mind a lista állításának feltétele az ajánlások gyűjtése.
Azt, hogy a jelölt, illetve a lista állításához mennyi érvényes ajánlásra van szükség, a Nemzeti
Választási Bizottság 1128/2014. számú, a választást kitűző határozatának mellékletében állapította
meg.
Az ajánlóívet itt is, hasonlóan a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához, a
jelölt illetve a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási
iroda adja ki.
Mindezek alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez szükséges ajánlóíveket
a helyi választási iroda adja ki, és az igénylés benyújtására az A6 jelű formanyomtatvány szolgál.
A területi nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlóívek a megyei, illetve a Fővárosi Választási
Irodától igényelhetőek az A7 jelű formanyomtatványon.
Az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlóívek a Nemzeti Választási Irodától
igényelhetőek az A7 jelű formanyomtatványon.
Az ajánlóívek az illetékes választási irodától minden esetben a nemzetiségi szervezet nyilvántartásba
vételének jogerőre emelkedését követően igényelhetők.
Az ajánlóívet az arra jogosult választási iroda leghamarabb 2014. augusztus 25–én adja át az
igénylőnek.
A jogalkotó e választástípusban sem zárja ki a többes ajánlás lehetőségét, így a választópolgárok itt is
több jelöltet, illetve listát ajánlhatnak, érvényesen azonban mindegyiket csak egy aláírással
támogathatják. Érvényesen ajánlani azonban csak az adott választókerületben lakóhellyel rendelkező,
a nemzetiség névjegyzékében szereplő választópolgár tud.
Az ajánlásra egyebekben a 3.3.2. pontban – Az ajánlás folyamata – leírt rendelkezések vonatkoznak.
Fontos! A választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet
számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és
lakcímét. Ezen első adatátadást követően is van lehetőség a névjegyzéki adatok igénylésére, a jelölő
szervezet ugyanis 2014. szeptember 7-én 16.00 óráig, valamint 2014. szeptember 29-én 16.00-ig
benyújtott kérésére a választási iroda térítésmentesen átadja a névjegyzékben az adott nemzetiség
választópolgáraként szereplő választópolgárok nevének és lakcímének adatait. Ez utóbbi két
adatszolgáltatás nem tartalmazza azon választópolgárok adatait, akik adataik kiadását megtiltották. A
települési nemzetiségi jelöltet állító jelölő szervezet az adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében
szereplő választópolgárok név- és lakcímadatát a helyi választási irodától, a területi nemzetiségi listát
állító jelölő szervezet a területi választási irodától, az országos nemzetiségi listát állító jelölő szervezet
a Nemzeti Választási Irodától igényelheti. A választási iroda elektronikus adathordozón adja át a kért
adatokat a szervezet részére.
Az első, az ajánlóívek átadásakor teljesített adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtésére,
a második és harmadik alkalommal igényelt adatokat pedig csak közvetlen politikai kampány céljára
lehet felhasználni.
A jelölő szervezetek kötelesek a kampány céljából folytatott adatkezelések
nyilvántartásba vételét kérelmezni a NAIH-nál, melyre kizárólag elektronikus úton van
lehetőség. A NAIH honlapján (http://www.naih.hu/oenkormanyzati-valasztasok-2014..html) egy web
felület alkalmazással biztosítja a bejelentkezés lehetőségét, név és e-mail megadásával történő
egyszerűsített regisztráció után.
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A NAIH ezzel kapcsolatos állásfoglalása és közleménye, az adatkezelések bejelentésére szolgáló
dokumentum és az annak kitöltését segítő útmutató a NAIH honlapján, a www.naih.hu oldalon az
Önkormányzati választások 2014. menüpontban, valamint az alábbi linken érhető el:
http://naih.hu/oenkormanyzati-valasztasok-2014..html
Az adatszolgáltatások adatait a nemzetiségi szervezet legkésőbb 2014. október 12-én 16.00 óráig
köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül – 2014. október 12-én
történő megsemmisítés esetén 2014. október 15-én 16.00 óráig – köteles átadni az adatszolgáltatást
teljesítő választási irodának.
Nem ajánlásgyűjtés vagy 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 (507 500 Ft), egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi összegének
tizenötszöröse (1 522 500 Ft).

6.6.1. Települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt bejelentése, nyilvántartásba
vétele
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelöltet, a fent írtaknak megfelelően,
kizárólag a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet állíthat. Két vagy több
nemzetiségi szervezet közös jelöltet is állíthat.
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell
bejelenteni a helyi választási bizottságnál.
A jelölt nyilvántartásba vételét az E3 jelű formanyomtatvány és a nyilvántartásba vételhez szükséges
számú ajánlásokat tartalmazó ajánlóívek egyidejű benyújtásával kell kezdeményezni.
A törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet az illetékes helyi választási bizottság a bejelentéstől
számított negyedik napon veszi nyilvántartásba.
A jelölt bejelentésére és nyilvántartásba vételére egyebekben a 3.3.3. pontban – Az egyéni listás - és
az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester- és a főpolgármester-jelölt bejelentése – és a
3.3.4. pontban – Az egyéni listás - és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester- és a
főpolgármester-jelölt nyilvántartásba vétele – foglaltak vonatkoznak.

6.6.2. Területi és országos nemzetiségi lista állítása és nyilvántartásba vétele
A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát,
amely a fővárosban, megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán
legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább
két százalékának ajánlását összegyűjtötte.
Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat
listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz
százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását
összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában azonban bármely
nemzetiségi szervezet állíthat listát.
Két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján – ugyanazon szervezetek
részvételével – közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet egy választókerületben azonban csak
egy – önálló vagy közös – lista állításában vehet részt.
Mind a területi, mind az országos nemzetiségi lista állításhoz szükséges ajánlások számáról a Nemzeti
Választási Bizottság a 1128/2014. számú, a választásokat kitűző határozatában rendelkezett.
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A listán, az általános szabályoknak megfelelően, legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a
megválasztható képviselők száma. Amennyiben a listáról egy jelölt kiesik, helyére a listán soron
következő jelölt lép.
A területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2014.
szeptember 9–én 16.00 óráig kell bejelenteni. A területi listát a lista állításának helye szerinti területi
választási bizottságnál, a fővárosban állított területi listát a Fővárosi Választási Bizottságnál, az
országos nemzetiségi listát a Nemzeti Választási Bizottságnál kell bejelenteni.
A területi és az országos listát és a listán szereplő jelölteket az L8 jelű formanyomtatványon kell
bejelenteni, melynek minden kitöltött jelöltsorához mellékelni kell egy SZ5 jelű formanyomtatványt. A
bejelentés alkalmával a lista állításához szükséges ajánlásokat is be kell nyújtani.
A listán szereplő jelölt az SZ5 jelű formanyomtatványon egyidejűleg arról is nyilatkozik, hogy az adott
a nemzetiség képviseletét vállalja, illetve, hogy a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és
hagyományait ismeri.
A lista jelöltjeinek hibásan megadott adatai javítására, valamint a jelölt kiesésének bejelentésére az L9
jelű formanyomtatványt kell használni.
A listán szereplő jelöltek sorrendjét a nemzetiségi szervezet határozza meg, mely sorrend a lista
bejelentése után már nem módosítható. A nemzetiségi szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt
jelölését legkésőbb a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidő utolsó napján visszavonhatja. A
visszavont lista helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.
A lista állításánál a jelölő szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett – települési
nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek
nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.
A területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a területi
választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon
szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. Amennyiben a lista
bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, annak nyilvántartásba vétele legkésőbb a bejelentéstől
számított negyedik napon megtörténik.
A választási bizottság törli a nyilvántartásból a listát, ha a nemzetiségi szervezet jogerősen
nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált települési nemzetiségi
önkormányzati jelöltjeinek száma együttesen nem éri el a Nektv.-ben foglalt minimumot.
A jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek száma nem csak a listaállítás szempontjából bír kiemelkedő
jelentőséggel. Ha ugyanis az adott településen nincs legalább annyi jelölt, mint a megválasztható
képviselők száma, a települési önkormányzati képviselők választását nem lehet megtartani.
Általános, jelen választás alkalmával is alkalmazandó szabály, hogy a közös területi vagy országos
nemzetiségi listával kapcsolatos jognyilatkozatokat a közös listát állító szervezeteknek – a
képviseletükre jogosult személyek útján – közösen kell megtenniük.
6.7. A nemzetiségi önkormányzati
bizottságokra vonatkozó szabályozás

képviselők

választásán

működő

választási

A nemzetiségi önkormányzati választáson működő bizottságok az alábbi feladat- és hatásköröket
gyakorolva járnak el:
A helyi választási bizottság


dönt a települési
elutasításáról,

nemzetiségi

önkormányzati

jelöltek

nyilvántartásba

vételéről

és



jóváhagyja a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása szavazólapjának
adattartalmát,



dönt a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a
szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,



dönt minden olyan kifogásról, amely kifejezetten a települési nemzetiségi önkormányzati
választáshoz kapcsolódik,



megállapítja a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét,
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kiadja a települési nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot szerzett képviselők
megbízólevelét,



ahol nincs kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás, ott ellátja az SZSZB
feladatait.

A területi választási bizottság


dönt a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről, illetve elutasításáról,



dönt a területi listák nyilvántartásba vételéről és elutasításáról,



jóváhagyja a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása szavazólapjának
adattartalmát,



dönt minden olyan kifogásról, amely kifejezetten a területi nemzetiségi önkormányzati
választáshoz kapcsolódik,



dönt minden olyan kifogásról ahol az elkövetés helye a területi választási bizottság
illetékességi területén található,



dönt a körzeti és a helyi, illetve a lekérhető médiaszolgáltatással, vagy nem országosan
terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogásról,



dönt a helyi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről;



megállapítja a területi nemzetiségi önkormányzati választás eredményét,



megállapítja az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét;



kiadja a területi nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot szerzett képviselők
megbízólevelét.

A Nemzeti Választási Bizottság


dönt a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről, illetve elutasításáról,



dönt az országos listák nyilvántartásba vételéről és elutasításáról,



jóváhagyja az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása szavazólapjának
adattartalmát,



dönt minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az országos nemzetiségi önkormányzati
választáshoz kapcsolódik,



dönt minden olyan kifogásról, ahol az elkövetés helye nem határozható meg,



dönt a médiaszolgáltatók, a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való
részvételével kapcsolatos kifogásról,



dönt a területi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről,



megállapítja az országos nemzetiségi önkormányzati választás eredményét,



kiadja az országos nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot szerzett képviselők
megbízólevelét.

A nemzetiségi önkormányzati választáson a jelöltet, listát állító nemzetiségi szervezetek egyetlen
választási bizottságba sem bízhatnak meg tagot.
Bár megbízott tag delegálására nincs törvényi lehetőség, a választások törvényes lebonyolításának
ellenőrzése érdekében azon nemzetiséghez tartozó nemzetiségi szervezet, amelynek a települési
önkormányzati választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat
meg. Megfigyelő csak a központi névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott
választópolgár lehet, melyet a helyi választási iroda ellenőriz. A közös jelöltet állító nemzetiségi
szervezetek együttesen jogosultak egy megfigyelő megbízására.
A megfigyelőt a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni, legkésőbb 2014.szeptember 26–án
16.00 óráig. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megfigyelő nevét, magyarországi
lakcímét és személyi azonosítóját.
Amennyiben a megfigyelő bejelentése nem felel meg a törvényes feltételeknek, a helyi választási iroda
vezetője határozattal utasítja vissza.
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A nyilvántartásba vett megfigyelő jogosultságai és kötelezettségei


figyelemmel kísérheti az SZSZB munkáját,



a szavazást, illetőleg az SZSZB munkáját tevőlegesen vagy ráutaló magatartással nem
befolyásolhatja, és nem zavarhatja,



a szavazóköri jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit,



kifogást nyújthat be,



a szavazás lezárását követően a lezárt urnát aláírhatja,



a szavazóhelyiségben köteles a megfigyelői státuszát jelző kártyát viselni.

A megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek az őt megbízó nemzetiségi
szervezetet terheli.
6.8. Kampány
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól október 12-én 19.00 óráig tart.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán 2014. október 11-én a Magyar
Televízió, a Magyar Rádió és a Duna Televízió lineáris médiaszolgáltatásukban az országos listát állító
nemzetiségi szervezetek politikai reklámjait egy alkalommal, politikai reklámonként legfeljebb 30
másodperces időtartamban köteles közzétenni.
A politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltatók a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal
bíró médiaszolgáltatásukban kell közzétenniük.
A Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Duna Televízió azonban csak abban az esetben köteles a
politikai reklámot közzétenni, ha a nemzetiségi szervezet legkésőbb a közzétételt megelőző második
napon, azaz 2014. október 9-én átadja az általa készített politikai reklámot.
A választási kampányra vonatkozó további, általános szabályokat jelen kiadvány A választási kampány
című, 2. fejezete tartalmazza.
A jogorvoslatokra vonatkozó szabályokat a Jogorvoslatok című, 5. fejezet tartalmazza.
6.9. Mellékletek
 Jelölő szervezet bejelentése, P4 jelű formanyomtatvány
 Ajánlóív igénylése jelölt ajánláshoz, A6 jelű formanyomtatvány
 Ajánlóív igénylése nemzetiségi lista ajánláshoz, A7 jelű formanyomtatvány
 Egyéni jelölt bejelentése, E3 jelű formanyomtatvány
 Lista bejelentése, L8 jelű formanyomtatvány
 Listán szereplő jelölt hibásan megadott adatainak javítása, kiesésének bejelentése, L9 jelű
formanyomtatvány
 Listán állított jelölt személyi lapja, SZ5 jelű formanyomtatvány
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