
2014. augusztus 25-étől átvehetők az ajánlóívek! 
 
 
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi 
általános választásán, valamint a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán jelöltet ajánlani 
kizárólag ajánlóíven lehet.  

Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a 
Helyi Választási Irodától (HVI) igényelheti.  

Ajánlóív igénylésére az A4 illetve az A6 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre.  

A HVI – amennyiben az igénylés megfelel a jogszabályi előírásoknak – haladéktalanul, de 
legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek, 
vagy az általa meghatalmazott személynek. 

Az ajánlóívek igénylésére szolgáló A4-es és A6-os nyomtatvánnyal kapcsolatban kiemelten 
fontos, hogy a nyomtatványokat bárki leadhatja a választási irodán, ahhoz meghatalmazásra 
nincs szükség (a nyomtatványok akár postán vagy futárral stb. is beküldhetők a választási 
irodához). 

A jelölő szervezet (nemzetiségi önkormányzati jelöltet csak jelölő szervezet állíthat!) esetén az 
ajánlóívek igénylésére, valamint a jelöltek és a listák bejelentésére szolgáló nyomtatványokat a 
jelölő szervezet képviselője jogosult aláírni.  

A HVI a beérkezett igények alapján a Nemzeti Választási Rendszerből (NVR) kinyomtatja a 
megfelelő számú ajánlóívet. A 2014. augusztus 22-ig benyújtott igények alapján kiadandó 
ajánlóíveket a HVI 2014. augusztus 25-én, hétfőn 08.00 óráig kinyomtatja és bélyegzőlenyomattal 
látja el. 

A kinyomtatott ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én hivatali munkakezdéskor (8:00 
óra) lehet átadni a független jelöltek illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezetek 
számára. 

2014. augusztus 25-én, az ajánlóívek kiadásának első napján és a továbbiakban is, a választási 
irodában megjelenő igénylők részére – az esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával - érkezési 
sorrendben (ha egyszerre érkeznek, akkor az A4-es, illetve A6-os nyomtatványok leadásának 
sorrendjében) kerülnek kiadásra általuk igényelt ívek.  

Az ajánlóíveket az A4-es, illetve az A6-os nyomtatványon megadott személy, a szervezet NVR-
ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője, az általuk adott meghatalmazott 
személy, maga a szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy, a független jelöltként indulni 
szándékozó választópolgár vagy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár által 
meghatalmazott személy jogosult átvenni a HVI-től. 

Az ajánlóív átvételére jogosult személyeknek az ajánlóívek kiadását megelőzően 
személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk 
személyazonosságukat.  

Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben az NVR-ből kinyomtatott átvételi elismervény kerül 
kiállításra. 

Az ajánlóíven a választási iroda feltünteti a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a 
jelölő szervezet nevét vagy a független jelölés tényét, a választókerület megjelölését.  Az ajánlóívet 



a HVI az NVR-ből nyomtatja ki, amely sorszámmal (és az azt tartalmazó vonalkóddal) látja el az 
ajánlóívet.  A választási iroda valamennyi ajánlóívet hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el. 

A jelölő szervezetek, független jelöltként induló személyek jogosultak - újabb A4-es, illetve A6-os 
nyomtatvány leadásával - további ajánlóíveket igényelni. 

Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos! 

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó 
jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a HVI-nek legkésőbb 
2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a HVB hivatalból eljárva 
bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.  

Nem szabható ki bírság a legkésőbb a 2014. szeptember 9-én 16 óráig benyújtott, ajánlást nem 
tartalmazó ajánlóív után. 

A települési nemzetiségi önkormányzati választásra az A6-os nyomtatványon ajánlóívet igénylő 
jelölő szervezet számára az ajánlóívek mellett elektronikus adathordozón kerül átadásra a 
településen a nemzetiség választópolgáraként regisztrált választópolgárok név- és lakcímadata.  Az 
adathordozó átadásáról szintén átvételi elismervényt kerül kiállításra. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 153. §-a alapján a jogerősen 
nyilvántartásba vett jelöltek, illetőleg a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezetek – 
kampánycélokra - térítési díj ellenében kérhetik a választópolgárok név-és lakcímadatait. 
Polgármester- és egyéni listás képviselőjelöltek esetében a díj összege: 101.500 Ft. Az így teljesített 
adatszolgáltatásban nem szerepelhetnek azok a választópolgárok, akik megtiltották névjegyzéki 
adataik kampánycélú kiadását. 

A jelöltek és a jelölő szervezetek az Infotv. 66. § (1) bekezdése értelmében kötelesek a kampány 
céljából folytatott adatkezelések nyilvántartásba vételét elektronikus úton kérelmezni a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu).  

Az egyéni listás, a polgármester-jelöltet, valamint a nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 
2014. szeptember 8-án 16 órakor kell bejelenteni a HVB-nél az E2  illetve az E3 nyomtatvány és 
az ajánlóívek egyidejű átadásával.  

 


