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Dr. Kövér László úr
а Magyar Országgyűlés elnöke

írásbeli választ iаénvlő kérdés

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 .(IX.30.) OGY határozat 91 . §-a alapján
bejelentjük, hogy írásbeli választ igénylő kérdést kívánunk feltenn i

Varga Mihály miniszter úrhoz
„Az ördög а részletekben van — mikor lesznek megismerhetőek а választási eljárás

részletes szabályai? ”
címmel, amelyre а választ írásban kérjük .

А 2014 . évi országgyűlési választásokat а Köztársasági Elnök úr április 6 . napjára kitűzte. А
2010 után elfogad ott új választási eljárási szabályok alkalmazására még nem kerülhetett sor ,
így а lebonyolítás gyakorlati kérdései ismeretlenek, а korábbi állásfoglalások nem
alkalmazhatóak . А 2013 . év végén megalkoto tt KIM és NGM végrehajtási rendeletek számos
kérdésben nem nyújtanak eligazítást . А Nemzeti Választási Bizottság nem hozo tt

állásfoglalásokat, а Nemzeti Választási Iroda (NVI) feltehetően az előbbi körülményre
figyelemmel а mai napig nem tett közzé iránymutatásokat, írásbeli tájékoztatót а jelöltek és
jelölőszervezetek számára . Az NVI szervezeti egységeként működő Választási Információs
Szolgálat (VISZ) írásbeli kérdésekre szóbeli válaszokat ad, arra vonatkozóan, hog y
„várhatóan” milyen gyakorlatot fognak követni а választási bizottságok és irodák а
választások során. Az VISZ tájékoztatása szerint iránymutatásokat nem is fognak kiadni а
választásig és tájékoztató, felkészítő alkalmakat sem szerveznek а pártok számára. Ilyen
tisztázatlan gyakorlati kérdés például :

1.А KIM rendeletben а nyomtatványok használatára vonatkozóan nincs konkrét előírás. Csak
következtetni lehet а felhasználásukkal kapcsolatosan .

2. Az egyéni képviselő jelöltek pártjelöltként történő aláírásgyűjtő ív igénylése, valamint а
jelölt regisztrálása esetén а nyomtatványok kitöltése során а jelölt eljárhat-e
meghatalmazással (aláírhatja-e а nyomtatványt) а korábbi választások gyakorlatának
megfelelően? Ha igen, elegendő-e а meghatalmazáson név, lakcím, szül . idő , anyja neve
megadása?

3.А párt egyéni jelöltjeinek fényképe leadhatóa Nemzeti Választási Irodánál is vagy csak az
egyéni választókerületi választási irodánál, ahol a jelölt bejelentkezett?

4.А szavazólapra kerülő párt logбjának formai követelményeire vonatkozóan nincs el ő írás .

5. Az ajánlóív leadásának elmulasztása esetére elő írt minimálbér összegéig terjedő szankció
alól van-e kimentési lehetőség (vis mkor, bűncselekmény stb.)?

6. А választási bizottságokba, szavazatszámláló bizo ttságokba а párt (jelölt) milyen módon
delegálhat majd tagokat? А rendelet mellékletei között nincs erre szolgáló nyomtatvány.



7. А jogorvoslat során felülvizsgálati eljárásban а bíróság előtt а törvény szerint kötelező
ügyvédi képviselet azt jelenti, hogy а párt nevében jogtanácsos, vagy szakvizsgázo tt

szervezeti meghatalmazott sem járhat el?

8. А jelölteknek és pártoknak járó költségvetési támogatás felhasználási szabályair a
vonatkozóan nincs részletes, közérthető tájékoztatás . А vonatkozó törvény és NGM rendele t
alapján csak költségvetési könyvelésben járatos szakember tud viszonylagos biztonsággal
állást foglalnia kérdésben, azt is а gyakorlati tapasztalatokra alapozva. А helyzetet még а
szakember számára is kiszámíthatatlanná teszi, hogy а rendelet szerint egyes
részletszabályokat а jelöl ttel, illetve а párttal kötött megállapodás fogja tartalmazni . Tovább i
konkrét kérdések :
А kampányidőszakban és kampánycélra beszerzett tartós használati cikkek beszerzési árának
elszámolhatósága.
А kampány érdekében igénybe vehető szolgáltatások köre .

Álláspontunk szerint а jelenlegi kormányzat elemi érdeke, hogy részletes írásbeli tájékoztatás t
nyújtson а választásokon induló pártok és jelöltek számára .

Kérdezzük Miniszter Urat, hogy mikor lesznek megismerhetőek а választási eljárás részletes
szabályai ?

Tájékoztatjuk, hogy azonos tartalmú kérdést intéztünk dr. Navracsics Tibor miniszter úrhoz .

Várjuk megtisztelő válaszát !

Budapest, 2014. január

Ivády Gábor
független képviselő

Dr. Szili Katalin
független képviselő
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