
VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Zsombóiak! 
 
 
Magyarország Köztársasági Elnöke a 270/2014. (VII.23.) KE határozatával 2014. 
október 12-ére tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi 
általános választásának időpontját. A választás előkészületeivel, lebonyolításával, a 
szavazás menetével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról több részletben kívánom 
tájékoztatni a Tisztelt Választópolgárokat: 
 
 
1.) Névjegyzék 

 
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesít őt a választópolgár 
értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell 
megküldeni . A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével 
tájékoztatja a  szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, 
aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. 
 

2.) 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. Az átjelentkező választópolgár 
2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.  

 
3.) Jelölt- és Listaállítás 

A Helyi Választási Iroda Vezet őjének  a  központi névjegyzékben található 
választópolgárok (2014. augusztus 15-i) adatai alapján 2014. augusztus 18-ig  
kell megállapítani az egyéni listás és az  egyéni v álasztókerületi jelölt , 
valamint a  polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát!  
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 

2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt 
mennyiség ű ajánlóívet. Fontos változás a 4 évvel ezelőtti választáshoz képest, 
hogy már nincsenek ajánlószelvények (ún. kopogtatócédulák), helyette ajánlóívek 
vannak, csakúgy mint a tavaszi választások során. Vagyis jelöltet ajánlani 
ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes 
választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti. 
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Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester jelöltet és 
a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell 
bejelenteni!  
A jelölő szervezet a  listát, illetve a  listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2014. 
szeptember 9-én 16.00 óráig vonhatja vissza! 
  

4.) Az ajánlás  
 

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben 
választójoggal rendelkezik. 
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi 
azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az 
ajánló választópolgár saját kez űleg aláírja.   
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!  
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással  támogathat, a további 
ajánlásai érvénytelenek. 
Az ajánlás nem vonható vissza.  
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a 
jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol 
gyűjthet. 
Nem gyűjthet ő ajánlás:  

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy 
munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó 
munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, 

b)  a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati 
viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának 
teljesítése közben, 

c) tömegközlekedési eszközön, 
d)  állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, 
e)  felsőoktatási és köznevelési intézményben, 
f)  egészségügyi szolgáltató helyiségében. 

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. 
Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem 
fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. 
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével 
gyűjtöttek. 

 

5.) 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. 
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. 
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6.) 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 legkésőbb 2014. 
augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg. 
A választási bizottság (HVB és SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 2014. 
szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál. 

  
 
Tisztelt Választópolgárok! A 2014. október 12-i helyi önkormányzati választással 
kapcsolatos könnyebb eligazodás érdekében a következő részben ismertetem a 
mozgóurna igénylés szabályait, a szavazás menetét, az eredmény megállapítását, 
az új Helyi Választási Bizottság tagjait és elérhetőségeit. 
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, HVI vezetője 
 


