
 
 

Tisztelt választópolgárok! 
 

A Magyar Köztársaság Elnöke az önkormányzati képviselők és polgármester választását 

2019. október 13-ra tűzte ki. 

 

Cikksorozatunkban tájékoztatást adunk a választásokkal kapcsolatos időszerű tudnivalókról. 

Mostani számunkban a választójogról, névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekről és a jelöltajánlásról 

esik szó. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az itt leírtakat a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választására is alkalmazni kell. 

 

Választójog 

 

Azt, hogy az önkormányzati választáson ki rendelkezik választójoggal az Alaptörvény a következő 

módon szabályozza: 

 

Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési 

képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai 

parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.  

 

Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden 

nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán választó legyen.   

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár 

lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat. A választópolgár a szavazás 

jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. 

 

Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási 

képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható 

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. 

Nincs választójoga annak, aki: 

- aki jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt 

áll, 

- aki a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya alatt áll, 

- aki szabadságvesztés büntetését tölti, 

- aki büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. 

 

Választói névjegyzék, átjelentkezés, mozgóurna igénylése, választási értesítők 

 

A névjegyzék az aktív választójog gyakorlásának alapdokumentuma: aki a névjegyzékben szerepel, 

az szavazhat, aki a névjegyzékben nem szerepel, az nem szavazhat.  



A központi névjegyzékbe az Nemzeti Választási Iroda  automatikusan felvesz minden olyan személyt, aki 

magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és bármely választáson legalább aktív 

választójoga van. 

A választás kitűzését követően készítik el a szavazóköri névjegyzéket, amelyben már csak az 

adott választáson az adott szavazókörben szavazati joggal rendelkező választópolgárok 

szerepelnek. 

 

A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor 

kérheti a HVI-tól, hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy 

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nemzetiséghez 

tartozik, 

- fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le 

szavazatát, 

- a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja. 

 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a 

Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. 

Az értesítőket 2019. augusztus 23-ig postai úton kézbesítik a választójogosultak számára. A 

helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 

névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 23-át követően kerül a 

település szavazóköri névjegyzékébe. 

 

A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy ha az megsemmisül vagy elvész – a helyi 

választási irodától (a jegyzőtől) új értesítőt igényelhet. Az értesítő bemutatása nem feltétele a 

szavazásnak. 

 

Mozgóurnát igényelhetnek azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik: 

 mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt, 

 vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak 

(amennyiben az a cím, ahova a mozgóurnát kéri és a választópolgár lakcíme ugyanabban a 

szavazókörben található). 

 

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi 

választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja. 

 

A mozgóurna iránti kérelmet 

 levélben vagy ügyfélkapu nélkül a valasztas.hu honlapon legkésőbb október 9-ig (szerda), 

 személyesen október 11-ig (péntek), vagy 

 ügyfélkapuval a valasztas.hu honlapon a szavazás napján (október 13. vasárnap) 12 óráig, 

 meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a 

szavazás napján, legkésőbb 12 óráig 

kell benyújtani. 

 

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, 

kizárólag mozgóurnával! 

 

A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanazon szavazókörben található, ahol a 

választópolgár lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye van. 

 

 

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat, 

aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy 

melyik település önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a 

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek
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tartózkodási helyén szeretne szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási 

irodától. Átjelentkezni október 9-én (szerda) 16 óráig, kizárólag a választás kitűzését megelőzően 

legalább harminc nappal (vagyis június 26-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, 

hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig (október 13-ig) tart. 

Az átjelentkezési kérelmet augusztus 8-tól (csütörtök) lehet benyújtani. 

 

Az egyes kérelmekkel kapcsolatos határidőket külön összefoglaltuk a tájékoztató végén. 

 

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár 

benyújthatja 

- személyesen, 

- levélben, 

- az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján. 
 

A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási 

helye szerint illetékes HVI-hez benyújthatja. Így a bejelentett lakóhelyétől távol élő 

választópolgárnak nem kell hazautaznia a kérelem benyújtása céljából. 

Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez nyújtható be; akinek 

nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be a 

kérelmet. A választások hivatalos honlapján, illetve az ügyfélkapun benyújtott kérelmet az 

informatikai rendszer továbbítja az illetékes választási irodához. 

 

A választások törvényességének egyik alapvető garanciája, hogy bárki meggyőződhet arról, hogy 

kik azok, akik a szavazáson részvételre jogosultak. Ennek módja, hogy a választás kitűzésétől a 

névjegyzék lezárásáig a HVI-ben bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékének 

adatait. A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak 

a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód. 

A betekintés lehetősége nem terjed ki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékére, illetve a 

külképviseleti névjegyzékre, hiszen a nyilvánossághoz fűződő érdek már nem foglalja magában 

annak megismerését, hogy ki tartózkodik hosszabb-rövidebb ideig külföldön, vagy ki korlátozott a 

mozgásában. 

A szavazóköri névjegyzéket a HVI csak a szavazást közvetlenül megelőző napokban nyomtatja ki, 

így a megtekintés nem az ügyfélszolgálaton kifüggesztett lista segítségével, hanem az informatikai 

rendszerben, monitoron történik. 

A szavazóköri névjegyzék adatainak megtekintése nem terjed ki arra, hogy a személyes adatokról (a 

választópolgárok neve és lakcíme) a betekintő másolatot vagy feljegyzést készítsen. 
 

Jelöltek ajánlása 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden nagykorú magyar 

állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező 

nagykorú állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben szerepel. 

 

Míg az aktív választójognak, vagyis a szavazás jogának feltétele a magyarországi helyben lakás, 

addig a passzív választójognak, 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. 

Fontos szabály az is, hogy a választhatóság joga nem kötődik ahhoz a településhez, amelyben a 

jelölt lakcíme található, vagyis a választópolgár bármely településen, választókerületben 

választható. 

 

Nem választható, vagyis nem lehet jelölt 



·         akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a 

választójogból kizárt, 

·         aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti, 

·         aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, 

·         aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet 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. 

 

A választást a jelölés előzi meg. Az idei évtől a jelölés már nem a korábbi módon, tehát a választási 

szervek által a választópolgároknak megküldött ajánlószelvények felhasználásával történik. Ennek 

megfelelően a választópolgárok névjegyzékbe vételéről szóló értesítővel már ajánlószelvény nem 

kerül kiküldésre. 

 

Egyéni jelölt az a természetes személy lehet, aki jogszabályban meghatározott számú ajánlást az 

erre rendszeresített ajánlóíven összegyűjt. A jelöltséghez szükséges ajánlások számát a HVI 

vezetője augusztus 8-án állapította meg. Az egyéni listás és polgármester jelelöltséghez szükséges 

ajánlóíveket a HVI-től lehet igényelni, amelyeket azonban augusztus 24-től lehet kiadni. Az 

ajánlóív iránti igénynek tartalmaznia kell a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, 

személyi azonosítóját, ennek hiányában magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és 

számát, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy  

a) a jelölést elfogadja,       

b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása 

esetén arról lemond. 

A nyomtatvány elektronikusan hozzáférhető az alábbi címen:  

https://www.valasztas.hu/documents/20182/8047694/Aj%C3%A1nl%C3%B3%C3%ADv+ig%C3

%A9nyl%C3%A9se+(A4).pdf/69bd46cc-a177-957c-6e5b-7ebf37e4cee1 

 

Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor az A4 jelű 

formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások 

hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy az 

ajánlóívek, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét 

képező „dr.” megjelölést. Az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre 

vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható. 

 

A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én 

(szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek. 

Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség. 

 

Az ajánlóívek átvételére 
 a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, 

 az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt 

személy; 

 a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője: 

a)    a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása 

szerint a szervezet képviselője (informatikai rendszerben rögzített); 

b)    a P3 nyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy (informatikai rendszerben 

rögzített), 

c)    az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre/fővárosra 

kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy (informatikai rendszerben rögzített), 

https://www.valasztas.hu/documents/20182/8047694/Aj%C3%A1nl%C3%B3%C3%ADv+ig%C3%A9nyl%C3%A9se+(A4).pdf/69bd46cc-a177-957c-6e5b-7ebf37e4cee1
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d)    az informatikai rendszerben rögzített [a-c) pont szerinti] személy által meghatalmazott, 

teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező 

személy 

jogosult. 

 

Az ajánlóíven szerepel a választás típusa, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a 

jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye, valamint a választókerület megnevezése. 

Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét 

feltünteti. 

 

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot 

készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos! 

 

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 

óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával. 

Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként 

indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken 

már nem kerül átvezetésre. A jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezet 

is, valamennyi ajánlóíven és a szavazólapon az első alkalommal kiadott ajánlóíven szereplő 

névvel fog szerepelni, akkor is, ha a jelölt viselt neve a választás napjáig házasságkötés miatt 

vagy egyéb okból megváltozik.  

  

A nemzetiségi jelölt 

 

A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak az ajánlóív igénylésekor az A4 jelű 

nyomtatványon arról is nyilatkoznia kell, hogy nemzetisége képviseletét vállalja, valamint a 

nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. 

A helyi választási iroda az ív igénylésére szolgáló nyomtatvány benyújtásakor a jelöltek 

nyilvántartásában ellenőrzi, hogy az ajánlóívet igénylő, nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó 

választópolgár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán és az azokat követő időközi 

választásokon nem volt-e más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. Amennyiben a jelöltként indulni 

szándékozó választópolgár korábban más nemzetiség jelöltje volt, az ívigénylése nem felel meg a 

jogszabályi feltételeknek, ezért részére az ajánlóívek nem adhatók ki. 

 

Amennyiben az ívigénylés a jogszabályi kritériumoknak megfelel, úgy az előzőekben rögzítetteken 

túl a nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgár ajánlóívén az általa 

képviselt nemzetiség is feltüntetésre kerül. 

 

Az ajánlások gyűjtése 

 

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, 

magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár 

jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is 

elengedhetetlen feltétel. 

 

A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. 

 

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel: 

•          az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve 

munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, 

https://www.valasztas.hu/documents/20182/8047694/Aj%C3%A1nl%C3%B3%C3%ADv+ig%C3%A9nyl%C3%A9se+(A4).pdf/69bd46cc-a177-957c-6e5b-7ebf37e4cee1
https://www.valasztas.hu/documents/20182/8047694/Aj%C3%A1nl%C3%B3%C3%ADv+ig%C3%A9nyl%C3%A9se+(A4).pdf/69bd46cc-a177-957c-6e5b-7ebf37e4cee1


•          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, valamint 

•          a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló 

magánterületen. 

 

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen! 

 

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos! 

 

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját – ha nem 

rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának 

(személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a 

független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet 

fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az 

esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi 

azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven 

szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza. 

 

Felhívjuk továbbá valamennyi jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezetek 

figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választást 

megelőzően honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos 

adatkezelésről, amelynek figyelembe vétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai 

az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/ajanlasok.html 

 

A jelölt bejelentése 
 

A jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell 

bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási 

bizottságnál,. Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával 

legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások 

számát.  

 

A jelölt bejelentésére az E2 jelű nyomtatvány szolgál.  

(Letölthető:https://www.valasztas.hu/documents/20182/2422993/Egy%C3%A9ni+jel%C3%B6lt+b

ejelent%C3%A9se+%28E2%29.pdf/e0fa3908-7aa3-bbdc-b495-aef0d8258c39?version=1.1 ) 

 

Az E2nyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcfényképét, ha hozzájárul annak a választások 

hivatalos honlapján történő közzétételéhez. Ebben az esetben azt JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel 

felbontású, álló formátumú fájlban kérjük mellékelni és a fájlt az alábbiak szerint kérjük elnevezni: 

„a jelölt személyi azonosítója_foto”.  

A nemzetiségi jelölt e nyomtatványon kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a 

szavazólapon és a választások hivatalos oldalán, amit MS Word fájlban, nyomtatott nagybetűkkel 

kell mellékelni, és a fájlt az alábbiak szerint kérjük elnevezni: „a jelölt személyi 

azonosítója_nemzetiseginev”. 

 

Az ajánlóívek leadása 

 

https://www.naih.hu/ajanlasok.html
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https://www.valasztas.hu/documents/20182/2422993/Egy%C3%A9ni+jel%C3%B6lt+bejelent%C3%A9se+%28E2%29.pdf/e0fa3908-7aa3-bbdc-b495-aef0d8258c39?version=1.1


Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a választási 

irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. 

napon, azaz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres 

ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, 

amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették. 

Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság 

mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által 

kiszabott bírság a független jelöltként indul szándékozó választópolgár esetében a választópolgárt, 

jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt 

állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli. 

 

Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a helyi választási irodának. 

A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg 

kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt kötelezetten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy 

megsemmisültek. 

 

Az ajánlások ellenőrzése 

 

A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő 

választási iroda 3 napon belül ellenőrzi. Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító 

szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja. Az ajánlások 

ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 

szükséges számot. Ezen túl amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a 

jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés 

eredményéről. 

 

A jelölt nyilvántartásba vétele 
 

Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a jelöltet a helyi választási bizottság 

legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba. 

Ha a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt 

elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, 

2019. szeptember 9-én 16.00 óráig – pótlólag újabb ajánlásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű 

nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell 

számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz. 

 

A közös jelölt állítására vonatkozó szabályok 
 

Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat. Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt 

vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A4 jelű nyomtatványon, és a közös 

jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E2 jelű nyomtatványon. 

 

A jelölt kiesése 
 

A jelölt kiesik, ha 

 elhunyt, 

 a választójoga megszűnt, 

 a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek 

nyilvántartásából, 

 a jelölésről 2019. október 12-én 16.00 óráig az L7 nyomtatványon lemond. 

https://www.valasztas.hu/documents/20182/8047694/Aj%C3%A1nl%C3%B3%C3%ADv+ig%C3%A9nyl%C3%A9se+(A4).pdf/69bd46cc-a177-957c-6e5b-7ebf37e4cee1
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A lemondó nyilatkozatot a helyi választási irodához kell eljuttatni, személyesen vagy 

meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével hatályosul, 

feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént. A lemondással kapcsolatos 

jogértelmezést a 4/2018. NVB iránymutatás tartalmazza. 

 

 

VALAMENNYI NYOMTATVÁNY ELEKTRONIKUSAN HOZZÁFÉRHETŐ AZ ALÁBBI 

CÍMEN: https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok1 

Természetesen a HVI kérésre valamennyi nyomtatványt papíron is át tudja adni. 

 

A jelöltséghez szükséges ajánlások száma 

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint: 

„(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges 

ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához 

szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző 

ötvennyolcadik napot követő munkanapon. 

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek 

a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani. 

(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.” 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 9. § (1),(3) 

bekezdése szerint „Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 

választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 

(3) Polgármesterjelölt az, akit 

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a, 

b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 

választópolgár, 

c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár 

jelöltnek ajánlott. 

 

A központi névjegyzék 2019. augusztus 7. napi adatai alapján Dömsöd településen a választópolgárok száma 

4810 fő volt. 

 

A fentiek alapján tehát Dömsöd településen 

 

Polgármesterjelölt állításához 147 fő 

Egyéni listás jelölt állításához 49 fő 

 

választópolgár ajánlása szükséges. 

 

Választási kampány 

 

 

A választási kampány augusztus 24-től indul és a választás befejezéséig, vagyis október 13. 19 

óráig tart. 

 

A szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási 

kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. 

 

A törvény lehetővé teszi, hogy a kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és 

bejelentés nélkül készítsenek plakátot. Ugyanakkor a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint a kiadványon impresszumot kell 

elhelyezni, amely tartalmazza a kiadó nevét és székhelyét, továbbá a kiadásért felelős személy és a 

szerkesztésért felelős személy nevét. 

https://www.valasztas.hu/4/2018.-szamu-iranymutatas
https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok1


Plakát a kampányidőszakban – az alábbiakban meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül 

elhelyezhető. 

A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak: 

- Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – 

állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog 

gyakorlójának hozzájárulásával lehet. 

-  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. 

- A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az 

óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell 

alkalmazni. 

- 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. 

 

További a kampányt érintő törvényi korlátozások, hogy a választás napján választási gyűlés nem 

tartható, politikai reklám nem tehető közzé, közvéleménykutatást végző személy a szavazóhelyiség épületébe 

nem léphet be. 

 

A törvény 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. 

A jogalkotó a választópolgár információs önrendelkezési jogának érvényesülése érdekében azonban 

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 központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmükben – az adatok 

kiadását megtiltották. 

 

Dömsöd Nagyközség területén a választási kampány során a jelölő szervezetek és jelöltek részéről 

választási falragaszt, hirdetést, feliratot (továbbiakban együtt: plakát) településképi okból tilos 

elhelyezni az alábbi közterületeken, az ott lévő épületeken vagy építményeken: 

a) a Petőfi tér területén, 

b) a Petőfi Emlékmúzeum épületén, 

c) templomoktól számított 100 méteres körzeten belül. 

 

A kampány idején minden az adott választáson érvényesen nyilvántartásba vett jelölt és jelölő 

szervezet egy alkalommal választási kampány céljából ingyenesen használhatja a Petőfi Sándor 

Oktatási és Művelődési Központnak (Továbbiakban OMK) ezen célra igénybe vehető helyiségét. 

Ezen kívül az OMK használata bármilyen kampánytevékenység céljára csak a mindenkor érvényes 

bérleti díj megfizetése ellenében történhet. 

 

Az önkormányzati választások során minden jelölt és jelölő szervezet számára Dömsöd 

Nagyközség Önkormányzata egy alkalommal lehetővé teszi, hogy a Dömsödi Hírnökben 

a) a helyi önkormányzati képviselőjelöltek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltek 

továbbá a megyei közgyűlés tagjainak választásán listát állító szervezetek 1/4 oldalas, fényképes 

illetve grafikával ellátott hirdetést, 

b) a polgármesterjelöltek 1 oldalas fényképes hirdetést 



egy alkalommal ingyenesen megjelentessenek. 

 

 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

Az időközben aktuális választási hirdetményeket a polgármesteri hivatalban elhelyezett 

hirdetőtáblán és a www.domsod.hu és a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu internetes 

portálon olvashatják. A választásokkal kapcsolatos felvilágosításért a Helyi Választási Irodához 

fordulhatnak. 

 

 

 

Helyi Választási Iroda 

 

 

VÁLASZTÁSI NAPTÁR 
HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSA 

 

 

Választók nyilvántartása 

értesítők megküldése az augusztus 7-én szavazóköri 

névjegyzékben szereplő választópolgároknak 

augusztus 23. 

augusztus 7. után szavazóköri névjegyzékbe vett 

választópolgár értesítése 

haladéktalanul 

átjelentkezési iránti kérelem benyújtsa a HVI-hez; a 

már átjelentkezését kérő állampolgár a kérelmét 

visszavonhatja vagy módosíthatja (csak az 

jelentkezhet át, aki legkésőbb 2019. június 26-ig 

létesített tartózkodási helyet, és az még 2019. 

október 13-ig érvényes) 

október 9-én 16 óráig 

mozgóurna iránti kérelem 

a) a Helyi Választási Irodához 

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül 

elektronikus úton legkésőbb 

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással 

elektronikus úton  

ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően 

elektronikus azonosítással elektronikus úton 

 

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 

meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem 

rendelkező személy általi kézbesítésével  

 

 

október 9-én 16.00 óráig 

 

október 11-én 16.00 óráig 

 

október 13-án 12.00 óráig 

 

 

 

október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig 

 

mozgóurna iránti kérelem elbírálása október 11-én (HVI) 

lezárt szavazóköri névjegyzék és mozgóurnás 

választópolgárok jegyzékének kinyomtatása 

október 12-én (HVI) 

szavazóköri névjegyzék és mozgóurnás 

válaszpolgárok jegyzékének megsemmisítése és az 

adatok törlése; külképviseleti névjegyzék és a 

levélben szavazók névjegyzéke adatainak törlése 

2020. január 13-án 

 

 

 



Szavazókörök kialakítása 

szavazókör határa és sorszáma, továbbá település 

határa és elnevezése, utcanév, 

házszám és – ha az érintett ingatlan 

lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi 

száma – helyrajzi szám 

megváltoztatásának tilalma 

október 13-ig 

 

Választási szervek létrehozása 

HVB  tagjainak választása szeptember 1-én 16 óráig (legkésőbb) 

választási szerv tagja október 13-i bér és járulékai 

megtérítésének igénylése a helyi választási irodától 

(munkáltató kérheti) 

október 14-től október 18. 16 óráig 

 

Jelöltállítás 

ajánlóívek átadása az igénylő részére (ezt követően 

indul az ajánlás) 

legkorábban augusztus 24-én (egyébként 

haladéktalanul) 

egyéni listás és polgármester jelölt bejelentéséhez 

szükséges ajánlások számának megállapítása 

augusztus 8-ig 

egyéni listás és polgármester jelölt bejelentése szeptember 9-án 16 óráig 

jelölések visszavonása szeptember 10-én 16 óráig 

ajánlóívek megsemmisítése 2020. január 13-án 

 

Kampány 

kampányidőszak augusztus 24-től október 13-án 19 óráig 

politikai hirdetéseket is közlő sajtótermék 

bejelentése az ÁSZ-hoz 

augusztus 6-án 16 óráig 

ÁSZ tájékoztatása a közzétett politikai hirdetésekről október 28-án 16 óráig 

- a szavazóhelyiséget magában foglaló 

épületnek a szavazóhelyiség megközelítését 

szolgáló bejáratától számított 150 méteres 

távolságon belül – közterületen – választási 

kampánytevékenység nem folytatható; 

- választási gyűlés nem tartható; 

- politikai reklám nem tehető közzé; 

- közvéleménykutatást végző személy a 

szavazóhelyiség épületébe nem léphet be 

október 13-án 

jelölteknek, jelölő szervezeteknek átadott 

szavazóköri névjegyzékbe vett választópolgárok 

nevét és címét tartalmazó jegyzék megsemmisítése; 

a megsemmisítésről szóló jegyzőkönyv választási 

irodának átadása 

október 13-án 16 óráig 

 

 

3 napon belül, de legkésőbb október 13-án 16 óráig 

plakátok eltávolítása november 12-én 16 óráig 

 

Szavazás előkészítése 

jelöltek sorrendjének sorsolása (HVB) szeptember 9-én 16 óra után 



 

Szavazás 

szavazás október 13-án 6:00 – 19:00 óra között 

 

Szavazatok összesítése 

jegyzőkönyv megtekinthető az illetékes választási 

irodánál 

október 16-én 16 óráig 

választási iratok megsemmisítése, jegyzőkönyvek 

kivételével 

2020. január 13-án 

szavazólapok megőrzése a HVI-ben 2020. január 11. 

jegyzőkönyvek első példányának levéltárba adása 2020. január 11-e után 

 

 

Helyi Választási Iroda 

 


