TÁJÉKOZTATÓ
A JELÖLTÁLLÍTÁS SZABÁLYAIRÓL
A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 2019.
OKTÓBER 13. NAPJÁRA KITŰZÖTT VÁLASZTÁSÁN
A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatával 2019. október 13. napjára tűzte
ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását.
Nemzeti Választási Bizottság roma és román nemzetiségek tekintetében tűzte ki a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, amelynek mellékletében megállapításra
került a megválasztható képviselők száma, valamint a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma
az alábbiak szerint:
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A választás kitűzése nem egyenlő a választás megtartásával, mivel a választást csak akkor
lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma.

A jelöltállítás:
A választáson az a nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet, amelyet valamely területi választási
bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság jogerősen nyilvántartásba vett. Két vagy több
nemzetiségi szervezet közös jelöltet is állíthat.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselőjelöltek állításának feltétele az ajánlások gyűjtése. A szükséges ajánlóíveket az erre

vonatkozó A6 számú nyomtatvány (Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán)
https://www.valasztas.hu/documents/20182/2426998/Aj%C3%A1nl%C3%B3%C3%ADv+ig%C3%A9nyl%
C3%A9se+%28A6%29.pdf/8fb7b6c9-a241-fc73-a88b-225cf00c31d4?version=1.1

Helyi Választási Irodához történő benyújtásával igényelheti a jogerősen nyilvántartásba vett
jelölő szervezet a választás kitűzését követően. A formanyomtatványt a választási irodában
bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja.
Ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor
választójoggal rendelkezik.
A választási iroda legkorábban 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 jogosult:z


a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,



az ajánlóív igénylésére szolgáló A6 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére

megjelölt személy;


a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet képviselője.

Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét
feltünteti az ajánlóíven. Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki.
Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!
A jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabbak
ajánlóívek igényelhetők, újabb A6 jelű formanyomtatvány benyújtásával.
Az ajánlóívek átvevőjének személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal kell
rendelkeznie!
A helyi választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő
szervezet számára a településen a jelölt ajánlására jogosult választópolgárok nevét és lakcímét,
amelyet kizárólag az ajánlások gyűjtésére használhat fel, egyéb célú felhasználásuk, másolásuk,
harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos!
A jelölő szervezet a névjegyzéki adatokat további két alkalommal igényelheti ingyenesen –
2019. szeptember 8-án és a 2019. szeptember 30-án -, írásbeli megkeresés alapján. Ezek az

adatok már nem tartalmazzák az adataik kiadását megtiltó választópolgárok nevét és lakcímét,
továbbá kizárólag közvetlen politikai kampány céljára használhatók fel.
Az adatszolgáltatás igénylésére és átvételére a nemzetiségi szervezet törvényes képviselője
vagy meghatalmazottja jogosult.
Kérjük, hogy az adatszolgáltatás írásbeli igénylésében az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:


az igénylő nemzetiségi szervezet bírósági nyilvántartásban szereplő nevét,



az igénylés jogcímét (a Ve. 317. § (3) bekezdés b) pontja, hogy az adatigénylés a

névjegyzéki adatok közvetlen politikai kampány céljára való felhasználása érdekében
történik)


dátum, az igénylő személy neve és aláírása.

Az igénylés benyújtása 2019. szeptember 8-án 16.00-ig, illetve 2019. szeptember 30-án 16.00
óráig lehetséges


elektronikus úton,



személyesen, vagy



postai úton.

Az igénylés postai úton való megküldése esetében annak teljesítésére csak akkor van mód, ha az
2019. szeptember 6-ig, vagy 2019. szeptember 30-ig megérkezik a választási irodához.
Az igénylés teljesítése 2019. szeptember 8-án (vasárnap), illetve 2019. szeptember 30-án
(hétfőn) 8.00 és 16.30 óra között történik, korábban, illetve később nem lehetséges. Az
átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.
A jelölő szervezetnek a kapott adatokat legkésőbb 2019. október 13-án 16.00 óráig meg kell
semmisítenie és az erről szóló jegyzőkönyvet legkésőbb 2019. október 16-án 16.00 óráig át
kell adnia annak a helyi választási irodának, amelytől az adatokat átvette. (A megsemmisítésről
készült jegyzőkönyv a jelzett határidőig, aláírt, szkennelt formában is leadható.)
Felhívjuk

szíves

figyelmüket,

hogy az
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jogosulatlan

felhasználása,

illetve

azok megsemmisítésére, valamint a megsemmisítésről készült jegyzőkönyv megküldésére
vonatkozó kötelezettség megszegése esetén – az erre irányuló kifogás alapján – bírság
kiszabásának van helye!

Az ajánlások gyűjtése
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő, a településen lakóhellyel rendelkező választópolgár az
ajánlását az ajánlóíven adja le. A választópolgár több nemzetiségi jelöltet is ajánlhat, azonban
egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

Az a választópolgár ajánlhat érvényesen jelöltet, aki a választókerületben lakóhellyel rendelkezik
és a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá.
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
Ajánlásokat gyűjteni a 2019. augusztus 24. és 2019 szeptember 9. 16.00 óra közötti
időszakban lehet.
Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, kivéve:


az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy 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, 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.
Amennyiben az ajánlások gyűjtőjének az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti az az
ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

Jelöltek bejelentése
Jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni a helyi választási
irodánál az E3 jelű formanyomtatványon
https://www.valasztas.hu/documents/20182/2426998/Egy%C3%A9ni+jel%C3%B6lt+bejelent%C3%A9se
+%28E3%29.pdf/a17309e8-0dbf-66b0-9780-fea7d9dd525d?version=1.1

az összes átvett ajánlóív egyidejű átadásával. Az ajánlások szakaszos leadására nincs
lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a
jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát.
Az ajánlást nem tartalmazó „üres” ajánlóívet, legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00
óráig kell visszaadni. 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 helyi választási
bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be
nem nyújtott ajánlóív után 1.000 Ft (egyezer forint). A bírság összege a jelöltet állító jelölő
szervezet(ek)et terheli.
Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a helyi választási irodának.

Az ajánlások ellenőrzése
A leadott ajánlásokat a helyi választási iroda 3 napon belül ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzését
csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges
számot.

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 jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, 2019. szeptember 9-én
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formanyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat
hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.
A képviselőjelölt kiesése
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt kiesik, ha a jelölt


elhunyt,



a választójoga megszűnt,



jelölő szervezetét a Nemzeti Választási Bizottság törli a jelölő szervezetek

nyilvántartásából,


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

https://www.valasztas.hu/documents/20182/2422993/Jelölt+lemondása+%28L7%29.pdf/1732fc8e2c7e-dc1f-e9e7-ec9d0278f89c?version=1.1

lemond.
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.
Dr. Köstner Dávid HVI vezető megbízásából
Kubinyiné Szilágyi Mária sk.
HVI vezető-helyettes
Biharkeresztesi Közös Helyi Választási Iroda

