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HIRDETMÉNY

a jelöltajánlásról

(Ve. 120.§ - 128.§. alapján  )

Az ajánlóív

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 a választás kitűzését követően 2014.augusztus 25-étől.

Az ajánlóív iránti igénynek tartalmaznia kell a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, személyi 
azonosítóját, ennek hiányában magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, lakcímét, valamint 
nyilatkozatát arról, hogy
a) a jelölést elfogadja,
b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.

Az ajánlóíven a választási iroda feltünteti a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a
jelölő szervezet nevét vagy a független jelölés tényét, a választókerület megjelölését. Közös jelölt
esetén az ajánlóíven a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni.

A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát
el.

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
kezűleg 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, azonban 

nem gyűjthető 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,
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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.

A jelölt bejelentése

A jelöltet  az ajánlóívek átadásával kell  bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási
bizottságnál.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő
szervezet a  rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának  a
jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.  E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt
nyilvántartásba vételére illetékes választási  bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.  A
bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.
Nem  szabható  ki  bírság  a  legkésőbb  a  (2)  bekezdés  szerinti  határidő  elteltét  követő  napon
benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

Az ajánlások ellenőrzése

A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.

Az  ajánlások  ellenőrzése  során  meg  kell  vizsgálni  a  Ve..  122.  §-ban  foglalt  követelmények
teljesülését  (vagyis  tartalmazza-e  a  szükséges  adatokat,  aláírást)  ,  azonosítani  kell  az  ajánló
választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani,
hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot.
Az  ajánló  választópolgár  azonosítását  és  választójoga  megállapítását  az  ajánlóíven  feltüntetett
adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival
való összevetésével kell elvégezni.
Az ajánlás érvényes, ha
a)  az  ajánló  választópolgár  a  szavazást  megelőző  negyvennyolcadik  nap  és  az  ajánlóív
benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,
b)  az  ajánló  választópolgár ajánlóíven  feltüntetett  adatai  a  központi  névjegyzék  adataival
teljeskörűen megegyeznek (!)
c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.

Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni.
Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
 Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bizottságot.

Ádánd, 2014.augusztus 19.
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