
Jelöltek szavazólapi sorrendjének sorsolása 
 
2014. szeptember 8-án 16:00 órakor lejár a jelöltek bejelentésére nyitva álló, törvényben 
meghatározott határidő. Az egyéni listás jelöltet, a polgármester-jelöltet és a nemzetiségi 
önkormányzati jelöltet legkésőbb eddig az időpontig lehet bejelenteni a HVB-nél az E2 
illetve nemzetiségi jelöltek esetében az E3 nyomtatvány és az ajánlóívek átadásával.  
A jelöltállításra nyitva álló határidő elteltét követően a helyi választási bizottságoknak el 
kell végezniük a jelöltek szavazólapi sorrendjét meghatározó sorsolást. 
A korábbi szabályozáshoz képest lényegi változás, hogy a szavazólapon a jelöltek –
polgármesterjelöltek, egyéni listás jelöltek, nemzetiségi jelöltek – nem nevük abc 
sorrendjében szerepelnek, hanem a választási bizottságok által kisorsolt sorrendben.  
A választási eljárási törvény, a választási eljárás alapelvei között nevesíti a jelöltek és a 
jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni 
az a rendelkezés, amely alapján a szavazólapon a jelöltek sorrendben szerepelnek. 
A választási bizottságok – a választási iroda közreműködésével – bonyolítják le a 
sorsolást, melyre 2014. szeptember 8-án 16:00 órát követően nyilvános üléseiken 
kerül sor. 
A sorsolásban nem vesznek részt azok a jelöltek, amelyeknek nyilvántartásba vétele 
jogerősen elutasításra került.  
Azokat a jelölteket kell figyelembe venni a sorsoláskor,  

 amelyeket már jogerősen nyilvántartásba vett a HVB,  
 amelyek nyilvántartásba vételéről még nem hozott döntést a HVB,  
 amelyek nyilvántartásba vételét a HVB elutasította, de a döntés még nem jogerős,  
 amelyeket már nyilvántartásba vett a HVB, de a döntés még nem jogerős.  

Ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek jogerősen nyilvántartásba, vagy 
abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem 
változik. 
A helyi választási bizottságok üléseire, a Szuhakállói Helyi Választási Iroda 
illetékességéhez tartozó településeken az alábbi időpontokban és helyszíneken kerül sor: 
Szuhakálló HVB – 2014.szeptember 8. 16:00 – Önkormányzati Hivatal 
Sajóivánka HVB – 2014.szeptember 8. 16:30 – Községháza, Sajóivánka 
Vadna HVB – 2014.szeptember 8. 17:30 – Községháza, Vadna 
Sajógalgóc HVB – 2014.szeptember 8. 18:30 – Községháza, Sajógalgóc 
 
A sorsolásra – a HVB-k – tisztelettel meghívják a jelölteket, a jelölő szervezetek 
képviselőit, a sajtó munkatársait. 


