
VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Zsombóiak! 
 
 
A Hírmondó előző számában már foglalkoztam a 2014. október 12-ére kitűzött helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával. 
A korábbi választási törvényhez képest az új választási törvény lényeges 
változásokat tartalmaz. Az új választási törvényre való tekintettel a választási 
határidők és részletszabályok közötti könnyebb eligazodást segítendő kívánom 
Önöket tájékoztatni ebbe a részben is. 
 

 
1.) Átjelentkezés 
 

Nagyon lényeges változás  az előző szavazásokhoz képest, hogy az 
átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolg ár nyújthatja be, akinek 
legkés őbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyé nek érvényessége 
legalább 2014. október 12-ig tart!  Vagyis aki az őszi kirándulásának helyén, 
családi okok vagy munkája miatt szeretne máshol szavazni, csak akkor teheti 
meg, ha 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített és annak érvényessége 
2014. október 12-én még tart. 
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 
óráig kell megérkeznie a  Helyi Választási Irodához (a továbbiakban: HVI). Az 
átjelentkező választópolgár 2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja 
átjelentkezési kérelmét. 
Nagyon fontos változás, hogy az átjelentkezés csak a bejelentett tartózkodási 
hely szerinti szavazókörbe lehetséges, a kórházban tartózkodók, vagy a 
fogvatartottak stb. most nem tudják gyakorolni szavazati jogukat, kivéve azt a 
különleges esetet, ha a választópolgár lakóhelye vagy tartózkodási helye 
ugyanabban a szavazókörben van, ahova a kórház, vagy büntetés-végrehajtási 
intézet is tartozik.  

 

2.) Mozgóurna iránti kérelem 
 

A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig  lehet 
benyújtani a HVI vezetőhöz, vagy a szavazás napján (2014. október 12.) 15.00 
óráig  a Szavazatszámláló Bizottsághoz (SZSZB). A mozgóurna iránti kérelmet a 
szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota, vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. 

 
3.) A választási kampány 
 

A választási kampányid őszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 
19.00 óráig tart.  
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a  szavazóhelyiség 
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – 
közterületen – választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem 
folytatható. 
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2014. október 12-én választási gy űlés nem tartható. 
2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet kö zzétenni. 
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében  elhelyezték, 2014. 
november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. 

 
4.) Választási Bizottságok 

 
A Szavazatszámláló Bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyűlési képviselő-
választások előtt megválasztásra kerültek. 
A Helyi Választási Bizottság (HVB) három tagját és legalább két póttagot a 
képviselő-testület a 2014. augusztus 15-i ülésén a 92/2014. (VIII.15.) Kt. 
határozatával megválasztotta. A HVB tagjai Bálint Gáborné, Dr. Bodáné Dr. 
Bártfai Mária és Dr. Tenke András , valamint póttagjai Dr. Kovács Julianna és 
Dr. Faragó-Mészáros Vilmos  lettek. A HVB 2014. augusztus 25-én megtartotta 
alakuló ülését, amelyen elnöknek Dr. Tenke Andrást, elnökhelyettesnek Bálint 
Gábornét választották. 
A HVB elérhetősége: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3., Tel.: 62/595-551. 
A választási bizottság (HVB és SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 2014. 
szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál. 

 
5.) A szavazás 
 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a 
választópolgárnak az állandó lakóhelye szerinti szavazókörben , vagy 
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén van lehet ősége szavazni.  Ez utóbbi 
esetben lényeges kitétel, hogy 2014. június 23-án már rendelkeznie kellett 
tartózkodási hellyel, ami 2014. október 12-én még érvényes (ld: fentebb). 
A szavazókörökben a szavazás napján 6 órától 19 órá ig lehet szavazni!  
A szavazás menetében nincs változás az idei országgyűlési vagy az európai 
parlamenti választásokhoz képest.  
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat,  aki a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzékben szerepel.  
A választópolgárt a szavazást megel őzően a szavazatszámláló bizottságnak 
azonosítania kell! 
A választópolgár igazolja személyazonosságát, valam int lakcímét vagy 
személyi azonosítóját. A választópolgár személyazon osságát igazolhatja 
ÉRVÉNYES személyi igazolvánnyal, vagy jogosítvánnyal, vagy útlevéllel.  
Az említett adatok igazolása más módon  (például személyes ismertségre 
hivatkozással, érvénytelen igazolvány bemutatása alapján stb.) nem fogadható 
el!  
Nagyon fontos , hogy részt vehet a szavazáson és a szavazóköri névjegyzékben 
is értelemszerűen szerepel az a más uniós tagállam nem magyar állampolgára is, 
aki rendelkezik magyarországi lakcímmel! Ebben az esetben a választópolgár a 
más uniós tagállam által kiállított személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel, illetve 
lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya) tudja igazolni 
személyazonosságát. 
A szavazatszámláló bizottság  a szavazóköri névjegyzék, illetve a mozgóurnát 
igénylő választópolgárok jegyzéke alapján a választópolgár részére egy-egy 
polgármesteri, egyéni listás és megyei közgy űlési szavazólapot ad át.  
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Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon s zereplő jelöltre, listára 
lehet! 
Érvényesen szavazni a jelölt neve, illetve a lista neve melletti, vagy feletti 
körbe tollal írt két, egymást metsz ő vonallal lehet! 
A polgármester választás szavazólapján a választópolgár csak egy jelöltre 
szavazhat!  
Az egyéni listás szavazólapon  a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre 
szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható  (Zsombó esetében ez 6 
szavazatot jelent). 
A megyei közgy űlés  tagjai választásának szavazólapján  a választópolgár egy 
listára szavazhat.  
Nagyon lényeges változás az idei szavazásokhoz képe st, hogy a  
szavazatszámláló bizottság csak az illetékességi te rületén belülre viheti ki a 
mozgóurnát! 

 
6.) Az eredmény megállapítása 
 

A szavazatszámlálás során a szavazatszámláló bizott ság, a 
jegyzőkönyvvezet ő, a médiatartalom-szolgáltató képvisel ője, valamint a 
nemzetközi megfigyel ő tartózkodhat a szavazóhelyiségben.  
Az a jelölt lesz a polgármester, aki a legtöbb érvényes szavaz atot kapta.  
Azok a jelöltek lesznek képvisel ők, akik a megválasztható képvisel ők száma 
szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szava zategyenl őség esetén 
sorsolással kell megállapítani, hogy ki jut mandátu mhoz. 
A szavazóköri jegyz őkönyvek alapján a HVB megállapítja a polgármester-,  
és a képvisel ő-választás eredményét. 
 
 

  
Tisztelt Választópolgárok! Remélem választási tájékoztatómmal sikerült átfogó képet 
nyújtanom a választási jogszabályok változásáról, a választópolgárokat érintő 
legfontosabb tudnivalókról. 
Amennyiben további kérdésük van, kérem forduljanak bizalommal a Helyi Választási 
Iroda munkatársaihoz ügyfélfogadási időben, vagy keresse fel a www.valasztas.hu 
internetes oldalt. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
        Dr. Csúcs Áron 
        jegyző, a HVI vezetője 
 


