
и'вз, ьь vatz]а
Irom 4:rv~

3% 31.

Nemzeti Választási Iroda
EInök

Ё&е2еw 2014 JúN

A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója az Európai Parlamen t
tagjainak 2014. május 25-én megtartott választásával kapcsolatos állam i

feladatok megszervezésérő l és lebonyolításáról

Előadó : dr. Рálffy Ilonaа Nemzeti Választási Iroda elnöke

Budapest, 2014 . június



Tisztelt Országgyű lés!

А választási eljárásról szóló 2013 . évi X 0(VI . törvény 13 . § (1) bekezdésében
előírtaknak megfelel ően az Európai Parlament tagjainak 2014 . május 25-én
megtartott választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezésér ől és
lebonyolításáról az alábbiakban számolok be .
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás 10 . évfordulóján а 2014. évi Európa i
Parlamenti választás megszervezését és lebonyolítását а választási szerve k
törvényesen, hatékonyan és eredményesen végezték e1 .

I . Az Európai Parlament tagjainak választása

Az Európai Unióban а választások minden tagállamban 2014 . május 22461 május 25 -
ig zajlottak 1е . Magyarország köztársasági elnöke ennek megfelel ően, valamint а
választási eljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel 2014 . május 25-ére
tűzte kí а szavazás napját . Az első magyarországi EP-válasrtáson 2004-ben 24, míg
2009-ben 22 mandátumért versenghe ttek а pártok . А Nizzai Szerződés értelmében —
Horvátország csatlakozását követően — idén 21 mandátum sorsáról dönthettek а
választópolgárok . А választás arányos választási rendszerben, egyfordulós, listás
szavazással történik, csak pártok indulhatnak rajta . Magyarország területe egy
választókerületet alkot .

II . Tájékoztatás, felkészülés

А Nemzeti Választási Iroda annak érdekében, hogy а magyar és nemzetközi
érdeklődők szakszerű tájékoztatást kapjanak а magyarországi választásokról, töb b
ízben tájékoztatókat szervezett а diplomáciai testületek tagjai, illetve az újságíró k
részére . А Nemzeti Választási Iroda — а korábbi választásokhoz hasonlóan — а
választópolgárok tájékoztatását а közmédiában sugárzott spotokkal, illetve
hirdetményekkel, szavazóköri plakátokkal segítette . А választások előkészítése sorá n
а Nemzeti Választási Iroda folyamatosan együttmű ködö tt az Európai Parlament
Tájékoztatási Irodájával, közös sajtótájékoztató megtartására is sor került . А
Tájékoztatási Iroda az Európai Parlament magyarországi tagjainak választásá t
követően levélben köszönte meg а Nemzeti Választási Iroda támogatását és szakma i
együttm űködését .
Az országgyű lési választásokhoz hasonlóan az EP-választásra is kiadásra kerültek а
jelöltek és jelölő szervezetek, valamint а választási szervek munkáját, felkészülését
segítő Választási Füzetek kiadványai .
А Nemzeti Választási Iroda — az országgy ű lési választásokhoz hasonlóan —
folyamatosan működtette а www.valasztas .hu-t, а választások hivatalos honlapját .
Az EP-választások 3 176 településen 10 386 szavazókörben, valamint 96
külképviseleti szavazóhelyen történ ő lebonyolításában а választási szervek több
tízezer munkatársa vett részt .
А Nemzeti Választási Iroda — tekintettel а korábbi évek tapasztalataira, а várható
részvételi adatokra — mintegy 7 millió 866 ezer darab, összesen 85 tonnány i
szavazólap előállításáról gondoskodott . А szükséges szavazási kellékek és
egységcsomagok eljuttatása а választási irodákhoz megtörtént . А Nemzeti Választás i
Iroda — hasonlóan az országgy ű lési képviselők választásához — kiépítette
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adatmonitoring rendszerét, amely а szavazóköri jegyzőkönyvek teljes kör ű kép i
rögzítését követően összevetette а jogi eredmény megállapításának alapját képező
hiteles, papír alapú jegyzőkönyvek adatait az informatikai rendszerben tárol t
adatokkal .
Az elsőként választó fiatatokat а választási szervek megkülönböztetett figyelemme l
kezelték. Minden olyan első választó, aki 2014 . április 7. és május 25 . között vált
nagykorúvá, а szavazatszámláló bizottságtól emlékkártyát kapott .

III.

	

А választás lebonyolítása

1e%/tá/lítás

Az Európai Parlament tagjainak választásán összesen 37 jelölő szervezet
nyilvántartásba vételére került sor . Egy jelölő szervezet listaállításához 20 00 0
választópolgár ajánlásának ajánlóíven történ ő összegyűjtésére volt szükség . А
Nemzeti Választási Iroda 8 nap alatt végezte el а jelölő szervezetek által határid őben
leadott 34 880 darab ajánlóíven szereplő ajánlás e{lenőrzését. Ennek során 265 69 1
darab ajánlás rögzítése történt meg. Figyelemmel arra, hogy а törvény álta l
biztosított 3 napos ajánlásellenőrzési határidő tartását csak megfeszített munkával, 2
műszakban, kirendelt munkatársak közreműködésével lehetett biztosítani, szükséges
volt az ellenőrzési határidő további egy nappal, összesen 4 napra történő
meghosszabbítása. Alistaállításhoz szükséges érvényes ajánlások összegy űjtése 8
jelölő szervezetnek sikerült .

Részvételi arány

А május 25-én megtartott választáson а választók névjegyzékében összese n
8 041 386 választópolgár szerepelt . А szavazás napján összesen 2 329 304
választópolgár, а választásra jogosultak 28,97 %-a szavazott . А külképviseleteken а
külképviseleti névjegyzékben szerepl ő választópolgárok 83,49 %-а , összesen 6322
választópolgár adta Iе szavazatát .

Кű/fő/дőп névjegyzékbe vett magyar á1/атро/gárok, Magyarországoп
névjegyzékbe vett kű/fő/дi á1lampo/gárok

А szavazást megelőzően 7504 külföldőr élő magyar választópolgár kérte, hog y
szavazatát más tagállamban adhassa 1е .
Az Európai Unió többi tagállamának 2915 állampolgára k ёrte magyarország i
névjegyzékbe vételét az Európai Parlament tagjainak választására, közülük 2014 .
május 25-én 1619 választópolgár szerepelt а szavazóköri névjegyzékben .

Szavazása kű/képvise%tekeп

А szavazás napján külföldön tartózkodó, magyarországi lakóhellyel rendelkez ő
választópolgároknak lehet őségük volt Magyarország külképviseletein szavazni .
Az országgyű lési választáson már bevált rendszernek köszönhetően lehetőség volt
on-line módon is kérelmezni а külképviseleti névjegyzékbe vételt, amely nagyba n
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hozzájárult ahhoz, hogy az öt évvel ezel őtti választásokhoz képest а
külképviseleteken szavazók száma jelentősen, mintegy kétszeresére emelkedett .

Át]е%ntkezés

Átjelentkezéssel szavazhattak azok, akik а szavazás napján lakóhelyüktő l távol, de
Magyarországon kívántak élni választójogukkal . Az on-liпе módon történő
átjelentkezés lehetősége hozzájárult ezen jogintézmény széles körben történő
igénybevételéhez is . Összesen 69 200 választópolgár élt az átjelentkezé s
lehetőségével .

IV. Gazdálkodási adatok

А Nemzeti Választási Iroda számára а 2013 . és 2014 . évi választási fe{adatokra
jóváhagyott forrásokból az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására
5 milliárd forintot terveztünk . А tervezett kiadások közel 45 %-át а helyi és területi
választási szervek feladatellátásával kapcsolatos kiadások te tték ki .
А központi kiadások körében kerültek megtervezésre а nyomdai kellékek, posta i
szolgáltatások, informatikai rendszerek fejlesztési és üzemeltetési feladatai mellett а
választási irodák végponti csatlakoztatásával kapcsolatos üzemeltetési költségek is .

V. Zárszó

Az Európai Parlament tagjainak 2014 . évi választása zökken őmentesen, törvényesen ,
Magyarország Alaptörvényének ёз а jogszabályoknak megfelel ően került
lebonyolításra. Köszönetemet fejezem ki а szavazás előkészítésében ,
megszervezésében ёз lebonyolításában részt vevő több tízezer embernek,
köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak, valamennyi választási szerv tagjának ,
akiknek munkája hozzájárult az európai parlamenti választás sikeréhez .

Kérem а Tisztelt Országgyű lést, hogy beszámolómat fogadja el !

Budapest, 201.4. június 17.

dr. 1>" Иfy Ilona
а Nemzeti Vál fsztási Iroda elnöke
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Nemzeti Választási Irod a
EInö k

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

1357Budapest
Kossuth tér 1-3 .

Tisztelt EInök Úr!

А választási eljárásról szóló 2013 . évi X 001I. törvény 13 . § (1) bekezdése alapján „A
Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója az Európai Parlament
tagjainak 2014. május 25-én megtartott választásával kapcsolatos állam i
feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról” а következő beszámolót
kívánom benyújtani .

Budapest, 2014. június 17.
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