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I. 

A v31aszhisi munkacsoportok szolgaltatasai 
a partoknak, tarsadalmi es kisebbsegi szervezeteknek, 

tovabba fiiggetlen jelOlteknek 

I. A valaszbisi munkacsoportok tevekenysegenek nyilvanossaga 

Az iinkonnanyzati kepvisel6k, a polgannesterek es kisebbsegi iinkonnanyzatok valasztasaval 
kapcsolatos e16keszitesi es szervezesi feladatokat a kiizigazgatas szervezete latja el. Helyi es teriileti 
szinten az iinkonnanyzatok valasztasi munkacsoportokat hoznak letre, a Beliigyminiszterium 
megalakitotta Orszagos Valasztasi Irodajat. 

Az Orszagos Valasztasi Iroda dolga a valasztas atfogo szervezesi feladatainak meghatarozasa, a 
jogszabalyok es elvi iranymutatasok e16keszitese, a valasztasi feladatok penziigyi finanszirozasa es az 
Orszagos Valasztasi Bizottsag munkajanak segitese. 

Az Orszagos Valasztasi Iroda tajekoztatasi programot keszitett a kiizvelemeny rendszeres 
infonnalasara (TV, radio, sajto) es megkereses alapjan felvilagositast ad a valasztopolgarok, fiiggetlen 
jeliiltek es a partok, tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek kerdeseire. 

Az Orszagos Valasztasi Iroda lehet6seget biztosit hazai es kiilf6ldi szakert6knek, valasztasi 
megfigyel6knek, a partok, tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek kepvise16inek es minden erdekl6d6 
allampolgarnak, hogy a munkacsoportoknal folyo vaIasztasi tevekenysegbe betekintsenek es arrol 
velemenyt fonnalhassanak. 

Az Orszagos Valasztasi Iroda munkatarsai a valasztas valamennyi kerdesevel foglalkoznak. 

Annak erdekeben, hogy a valasztopolgarok, a partok a lehet61eggyorsabban kapjanak tajekoztatast, 
nehany munkatarsunk kizarolag a kerdesekre adott vaIaszok tovabbitasaval foglakozik. Ok alkotjak a 
8M Valasztasi Infonnacios Szolgalatat. 

I.I. A 8M Valasztasi Informacios Szolgalata 

Telefonon kaphat tajekoztatast a BM Valasztasi Infonnacios Szolgalatatol hetf6t61 pentekig 8.00 
es 16.00 ora kiiziitt (a kiivetkez6 telefonszamon: (06-1) 153-16-11) minden valasztopolgar. 

Ozenetriigzit6 ejjel-nappal miikiidika kiivetkez6 telefonszamon: (06-1) 153-16-11. Ha visszahivast 
ker, adja meg sajat telefonszamat, videki hivas eseten a kiirzetszamot is. 

Levelben es telefaxon is feltehet6k a kerdesek. (Postacim: BM Valasztasi Infonnacios Szolgalat, 
1903 Budapest, Pf. 314/19. Telefax: (06-1) 117-00-72). 

A partok, tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek, tovabba a fiiggetlen jeliiltek szemeIyesen is 
felkereshetik a BM VaIasztasi Infonnacios Szolgalatot, melynek cime: Budapest, V. ker. Kossuth L. 
ter 4. IV. em. 29. Kerjiik, hogy szemelyes latogatasat telefonon e16re jelezni sziveskedjek. Telefon: (06-
I) 153-16-11. Ennek hianyaban elOfordulhat, hogy varakoznia kell, amig a tiibbi erdekl6d6vel 
foglalkozunk. 
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1.2. Valasztlisi informaciok az iinkormanyzatoknal 

Minden poglarmesteri hivatal tiljekoztatast ad: 

I. Valaszt6k nevjegyzekenek elkesziteser61, kopogtat6 cedulak kezbesiteser61, 
2. Ajanlasok gyiijtesenek es benyiijtasanak m6djarol, a bejelentes felteteleir61, 
3. Szavazokorok kialakitasarol, a szavazokor6k cimer61, 
4. A szavazas modjarol, 
5. A mozgoumas szavazasrol, 
6. Szavazas szavazokori es telepiilesi eredmenyer61, 
7. Hatand6kr61, hatamapokrol, 
8. A valasztasi bizottsagba delegalt szemely bejelentesenek, az eskiitetel id6pontjarol, 
9. A valasztasi bizottsag cimen'l1, telefonszamarol, 

10. A valasztasi bizottsag donteseir61, 
II. A kisebbsegi valasztas kezdemenyezeser61, 
12. A kisebbsegi valasztas lebonyolitasanak modjarol. 

Fovarosi, megyei k6zgyiiles hivatala (fojegyzo) tajekoztatast ad: 

I. A f6varosi, megyei valasztokeriiletbe tartozo telepiilesekr61, 
2. A fOvarosi, megyei !ista inditas felteteleir61, 
3. A valasztasi bizottsagba delegalt szemelyek bejelentesenek es az eskiitetel 

id6pontjar61, 
4. A valasztokeriilet el6zetes es vegleges eredmenyer61, 
5. A valasztasi bizottsag cimer61 es telefonszamarol, 
6. A valasztasi bizottsag donteseir61, 
7. Hatand6kr61, hatamapokrol. 

2. A valasztok nevjegyzekenek (nevenek, lakcimenek) atadasa partoknak, tarsadalmi es 
kisebbsegi szervezeteknek, 'valamint egyeni jeliiIteknek 

Az onkormanyzati kepvisel6k es polgarmesterek valasztasarol szolo, tobbszormodositott 1990. evi 
LXIV. torveny 5.§ (8) es (9) bekezdese alapjan a valasztas eljarasi hatarid6inek, hatamapjainak naptar 
szerinti megallapitasarol szolo 8M rendelet szerint az egyeni jeloltek keresiikre, dijfizetes elleneben, 
azonos feltetelek mellett, a valasztas el6tt 16 nappal, azaz 1994. november 25-en hozzajuthatnak a 
valasztojogosultak nev- es cimadataihoz (nevjegyzek), illetve a valasztoi nyilvantartas masolatahoz (a 
tovabbiakban egyiitt: jegyzek). Az adatok atadasara vonatkozo igenyiiket az egyeni jelolteknek a 
telepiilesi onkormanyzat jegyz6jenel, korjegyz6jenel (a tovabbiakban: jegyz6), az Orszagos Szemelyiadat
es Lakcimnyilvantarto Hivatalnal (a tovabbiakban: OSZH) jelenthetik be irasban a 8M rendeletben 
meghatarozott id6pontig. 

Amennyiben a kerelmet nem a 8M rendeletben megallapitott hatarid6ig - 1994. november II-eig 
nyiijtjak be, ugy az egyeni jeloltek, illetve a plirtok, tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek csak akkor 
kaphatjak meg a jegyzeket, ha a jegyz6 vagy az OSZH egyeb feladatainak maradektalan ellatasat nem 
veszelyeztetve eITe vallalkozni tud. 

Az egyeni jelolteka sajat valasztokeriiletiik valasztoi nyilvantartasara, plirtok, tarsadalmi szervezetek 
pedig az orszag egeszere nezve igenyelhetik a nevjegyzeket. A nevjegyzek kerhet6 nem, korcsoport, 
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lakcim szerinti csoportositasban a valaszt6keriilet nem teljes teriiletere, illetve a valaszt6k egyes 
korcsoportjaira is. Az egyeni valaszt6keriileti jelolteknek, amennyiben reszhalmazra (meghatarozott 
korosztaly, a valaszt6keriilet teriiletenek csak meghatarozott resze) nezve igenyelnek adatot, ligy 
irasbeli igenyiiket az OSZH-nal kell bejelenteniiik (1450. Bp. Pf. 81): 

Tekintettel arra, hogy a torveny a jegyzek partok, tarsadalmi es kisebbsegi szervezeteknek, 
jelolteknek val6 atadasat kizar61ag a valasztasi kampanyban torteno felhasznalashoz teszi lehetove, a 
jegyzeket az egyeni jeloltek, listak bejelenteset kovetoen, annak igazolasa utan lehet atadni. Az atvett 
jegyzek gondos tarolasaert, orzeseert kizar61ag a valasztasi kampanyban val6 felhasznalasaert es az ezt 
koveto megsemmisiteseert, valamint a megsemmisites dokumentalasaert (jegyzokonyv es hiteles 
alairasok) az atvevo a felelos. 

A nevjegyzek a kerelem benyiijtasanak hataridejekent megjelOlt idopontban rendelkezesre all6 
adatbazis allapotnakmegfeleloen telepiilesenkent tartalmazza a nagykoru szemelyek nev- (csaladi nev, 
ut6nev) es cimadatat (iranyit6szam, telepiiles, utca, hazszam, epiilet, lepcsohaz, emelet, ajt6). A partok, 
tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek valaszthatnak, hogy az elkeszitendo nevjegyzek milyen 
rendezettsegben (pl.abece sorrendben, korcsoportonkenti megosztasban stb.) tartalmazza az adatokat. 
Ajegyzo az egyeni valaszt6keriiletjeloltjenek kerelmere a valaszt6i nyilvantartas (szemelyazonosit6 
jelet nem tartalmaz6) masolatat adja at. 

A partok, tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek altaI igenyelt szolgaltatas formajar61 (papir, etikett, 
magneslemez stb.) es a teljesites m6djar61 (szemelyes atvetel az OSZH telephelyen vagy postai 
kezbesites) a kerelemben kell nyilatkozni, ennek hianyaban papiralapli jegyzek postai kezbesitesere 
keriil SOT. 

A szolgaltatasert az alabbi dijat kell - az atadasat koveto tizenot napon beliil a kiallitott szamla 
. elleneben - fizetni: 

aJ A telepiilesi jegyzo altai masolt valaszt6i nyilvantartas eseten N4 'formatumli laponkent 16.- Ft. 

bl Az OSZH altai atadott nevjegyzek eseten: 

- I peldany papiron (leporeIl6) 1.- FtlfO, nevjegyzektol eltero rendezettseg, csoportositas vagy 
reszhalmaz eseten 1,50 FtlfO, 

magneses adathordoz6n 0,85 FtlfO, nevjegyzektol eltero rendezettseg, csoportositas vagy resz-. . 
halmaz eseten 1.- Ftlfo. 

Kiilonleges szolgaltataskent az OSZH vallalja, hogy az igenyelt nev- es lakcimadatokat etiketten 
szolgaltatja, ennek azonban - a special is anyag beszerzesenek nehezsege miatt - az a feltetele, hogy az 
igenyles okt6ber 30-aig az OSZH-hoz erkezzen. Ebben az esetben az adatszolgaltatas dija 10.- Ftlfo. 

Az OSZH a fenti szolgaltatast targyi ad6mentes tevekenysegkent vegzi, ezert a dij AF A-t nem 
tartalmaz. 

A dij nem foglalja magaban a postakoltseget. 
A dijat akkor is meg kell fizetni, ha a szolgaltatast megrendeltek, de a BM rendeletben el6irt 

hatamapon vagy felsz6litasra azt nem vettek at. 
Nyomatekosan szeretnenk felhivni a figyelmet arra, hogy a jegyz6k kizar61ag a valasztasi 

kampanyban hasznalhat6 fel, egyeb celli felhasznalasa, jogosulatlan szemelynek, szervezetnek, mas 
partnak, jeloltnek torteno atadasa, a valasztast koveto blirmilyen celli felhasznal<isra azadatvedelmi 
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tiirveny ertelmebenjogellenes. A szemelyes adat9kat kezelni (ide ertve az adatok tarolasat is) esak az 
adatkezeles eeIjanak megvalosulasaig, azaz a valasztasi kampany befejezeseig lehet. 

3. A szamitogepes szavazatiisszesitesi rendszer ellenorzese a partok, tarsadalmi es kisebbsegi 
szervezetek , fiiggetlen jeliiltek altaI 

A valasztasi rendszer kialakitasanal arra tiirekedtiink, hogy atudatos manipulalasi lehetOseget, 
(esalas, virus) az emberi gondatlansagbol kiivetkezo szamitogep kezelesi hibakat es az esetleges 
teehnikai (hardver, szoftver) hiba okozta fennakadasokat minimalizaIjuk, illetve kikiisziibiiljiik. 

A eel elerese erdekeben barkinek kiinnyen atlathato, a nagy nyilvanossag altaI ellenorizheto, 
teehnikai oldalrol pedig nagy megbizhatosagil rendszert alakitottunk ki, amelyek biztonsagi elemei az 
alabbiak: 

1. A reszletes rendszertervet a BM-tol fuggetlen szakertokkel biztonsagteehnikai es adatvedelmi 
szempontbol feliilvizsgaltatjuk. 

2. A szamitogepes rendszert minosegellenorzesi projekt minositi. E feladattal - paIyazati ilton - kiilso 
szakertoket biztunk meg. 

3. Elore meghatarozott forgatokiinyv szerint a rendszer globalis miikiidesenek ellenorzesere 2 szervezesi 
es informatikai proMt (gep, halozat, szoftver) es fOprobat fogunk tartani. A probakat kiiliin 
tesztadatbazissal vegezziik. A fOprobara az OVB tagjait is meghivjuk . 

4. A hibas adatlapok kezelesere, az elore tervezheto de nem vart esemenyekre, a varatlan veszhelyzetek 
eseten a tennivalokra is felkeszitjiik a teehnikat kezelo szemelyzetet. 

5. A p<irtok, tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek informatikusai szamara egy egesznapos tajekoztatot 
tartunk, ahol reszletesen bemutatjuk a valasztas soran felhasznalt szamitasteehnikai eszkiiziiket es 
a szamitogepes rendszer miikiideset. 

6. A foproba kapesan a partok, tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek kepviseloinek lehetoseget 
biztositunk a szavazatiisszesites teehnikai folyamatanak megismeresere, valamint bemutatjuk azt a 
lehetoseget, hogy a valasztas alatt hogyan kiserhetik figyelemmel, esetleg fiz'ikailag tavolabbi 
helyrol is az orszagos iisszesito rendszer adatbazisanak egy allandoan frissitett masolata segitsegevel 
a valasztasok eredmenyenek alakulasat. Az adatatvitel termeszetesen esak egyiranyil, az adatoknak 
esak a megjelenitesere lesz lehetoseg, de a valasztas napja utan tovabbi feldolgozas is lehetseges. 

7. Minden szfunitogepes Mlozati esemenyt a rendszer automatikusan naploz. Mindent megtettiink az 
illetektelen beavatkozasok megakadaIyozasara, azonban ha megis elOfordulna ilyen kiserlet, 
lehetoseg van az illetektelen beavatkozasok kiserletenek utolagos, pontos azonositasara. 

8. A szamitogepes halozat meghibasodasa esetere ketfeIe tartalekrendszert allitunk fel: a telefaxos 
adatkiizlest es gepkoesival valo adathordozo szallitast. 

9. A nyilvanossag es a valasztasok tisztasaganak ellenorzesere nernzetkiizi megfigye16knek lehetoseget 
biztositunk a teljes valasztasi folyamat b<irmely pontjanak megtekintesere. 
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10. A valasztasi tiirveny alapjan minden valasztasi szervbe a listat allito partok, t:irsadalmi es kisebbsegi 
szervezetek a fiiggetlen j eliiltek szavazati joggal rendelkezo tagokat kiildhetnek, akik a jegyzokiinyvek 
1 peldany:it magukkal vihetik. 

II. A szavazatiisszesites es eredmenymegallapitas teljes melysegii ellenorzesere valamennyi jeliilo 
szervezetnek modja es lehetosege lesz, igy emiatt is kizarhato, hogy a szavazokiiri jegyzokiinyv 
kiallitasat kiivetoen barmilyen technikai hiba, vagy szandekos eredmenytorzitas a valasztas 
eredmenyebe bekeriilhessen. B:irki megkiserelne b:irmilyen illegalis beavatkozast, arra garantaltan 
feny deriil. Az elOzetes szavazatiisszesites soran ugyancsak szeleskiirii ellenorzesre nyilik lehetoseg. 

12. A ketszer, illetve tiibbsziir szavazok kisziiresere szamitogeppel tamogatott ellenorzo rendszert 
alakitottunk ki, amelynek a valasztasok lezasara utani lefuttatasaval adatokat szolgaltatunk ahhoz, 
hogy egyedi vizsgalatok alapjan meg lehessen allapitani, ha valaki ketszer, illetve tiibbsziir szerepel 
a szavazok kiiziitt. Ezekkel a szavazokkal szemben a Btk. alapjan eljarast kezdemenyeziink. 

13. A hivatalos eredmeny a Magyar Kiizliinyben es az OVM altai keszitett kiadvanyokban b:irki szam:ira 
hozzaferheto lesz. 

4. A partok, tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek, fiiggetlen jeliiltek kiizvetIen reszvetele a 
valasztasl eredmeny megallapitasaban 

4.1. A valasztas hivatalos, vegleges eredmenyenek megallapitasa 

4.1.1. A jeliilo szervezetek, fiiggetlen jeliiltek megbizottai resztvesznek a II ezer szavazatszamlalo 
bizottsag tevekenysegeben es szavazatijoggal rendelkeznek a bizottsag tagjakent az eredmeny 
megallapitasaban. Valamennyi szavazatszamlalo bizottsag - a valasztas eredmenyerol kiiliin
kiiliin, iisszesen tiibb mint 33 ezer - jegyzokiinyvet ir ala. A jegyzokiinyvet a part, tarsadalmi 
es kisebbsegi szervezet, fiiggetlen jeliilt kepviseloje sajat keziileg irja ala, es arrol hiteles 
masolatot kap. 

4.1.2. A kiizel 3200 telepiilesen minden part, t:irsadalmi es kisebbsegi szervezet, fiiggetlen jeliilt a 
valasztasi bizottsagba szavazati joggal rendelkezo tagot delegalhat. A delegatt tagok alairjak 
a szavazokiiri jegyzokiinyvek iisszeadasaval kesziilt, a vatasztasi eredmenyt iisszesito 
jegyzokiinyvet es errol hiteles masolatot kapnak. 

4.1.3. A 20 teriileti valasztasi bizottsagba minden part es tarsadalmi szervezet·- amely listat allitott 
- szavazati joggal rendelkezo tagot delegalhat. A delegalt tagok alairjak a szavazokiiri 
jegyzokiinyvek iisszeadasaval kesziilt, a vatasztasi eredmenyt tartalmazo jegyzokiinyveket es 
arrol hiteles masolatot kaphatnak. 

6sszegezve 

A tobb mint 33 ezer szavaz6kori jegyzokonyvet a partok. tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek a 
szavaz6korben megkapjak es ezeket osszehasonlithatjak - egyenkent es osszegezve - a helyi es teruleti . 
valasztasi bizottsagokt6l megerkezetl jegyzokonyvekkel. Barmilyen elteres eseten jogorvoslat 
kezdemenyezheto. amelyrol vegsosoron bir6sag hataroz. Ezerl vegleges eredmeny megallapitasa lassll 
(3-10 nap) folyamal. de minden jelo/t szamara hiteles eredmenyl ad. 
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4.2. A valasztas szamitogepes, tajekoztato eredmenyenek megallapitasa 

4.2.1. A szavaz6kiirben a szavazatszamhil6 bizottsag (II ezer) a szavaz6lapokat gyorsitott iitemben 
megvizsgalja, amelyek eredmenyen51 a jegyz6kiinyvvezet6 adatlapot alIit ki es tovabbit a 
jegyz6hiiz (a polgirrnesteri, a megyei jogU varosok egyeni valaszt6keriileti, es a f6virosi, 
megyei listis adatlapok szama iisszesen mintegy 22 ezer). 

4.2.2. A kiizel 3200 jegyz6 a mintegy 22 ezer adatiapot azonnal tovabbitja a szamit6gepes 
feldolgozast vegz6 148 polgirrnesteri hivatalba (varosok, nagykiizsegek). 

4.2.3. A 148 helyi valasztasi munkacsoport vezet6 - miutan az adatok riigzitese megtiirtent a 
szamit6gepen - az iisszesitett adatokat tovabbitja a fOjegyz6nek. 

4.2.4. A f6virosi, megyei fOjegyz6k a szamit6gepen feldolgozott, iisszesitett listis adatokat atadja 
a fOvarosi, megyei valasztasi bizottsag valamennyi tagjanak. 

4.2.5. ABM Orszigos Vilasztisi lroda vezet6je aszamit6gepen feldolgozott, iisszesitettpolgirrnesteri, 
egyeni es listis adatokat atadja az Orszagos Valasztasi Bizottsag valamennyi tagjanak. 

Osszegezve 

A 22 ezer szavazokOri adat/ap iisszegzett tarta/mat a helyi, a terii/eti es az orszagos va/asztasi bizottsag 
minden tagja megkapja es azok utobb osszehasonlithatok a veg/eges eredmenyt tarta/mazo 
jegyzokonyvekkel. A 
szamitogepes fe/do/gozas 6 - 10 ora a/att koze/ 90 %-os, 24 ora a/att /ega/abb 98 %-os eredmenyt 

biztosit. Termeszetesen a tajekoztato adatok a veg/eges eredmennye/ vtiltozhatnak. Az adatvaltozas 
merteket a szamitogepes rendszerbenfo/yamatosan kozzetett "vitatott szavazatok" szama es aranya is 
je/zi. 

4.3. Az eliizetes es vegleges eredmeny elleniirizhetiisege 

A valasztas el6zetes adatait a kiiztisztvisel6k szamit6gepes gyors feldolgozassal iisszesitik, amely 
adatok ut6bb valtozhatnak. A valasztas vegleges eredmenyet a valasztisi bizottsagok lassan, de az 
esetleges jogorvoslati eljirasokkal hitelesitett eredmenyt allapitjik meg. A ket folyamat egymassal 
iisszevethet6 bannely ponton ellen6rizhet6. Az a jeliil6 szervezet, amely minden szavazatszamlil6 es 
valasztisi bizottsagba tagot delegal akiivetkez6 dokumentumokat kapja kezhez, amelyet a delegalt tagja 
is alairt: tiibb mint 33 ezer szavaz6kiiri, kiizel3200 telepiilesi, 39 teriileti vilaszt6keriileti es I orszagos 
eredmenyt tartalmaz6 jegyz6kiinyv . 

5. Partok, tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek, fiiggetlen jeliiltek, valamint a kiizvelemeny 
tajekoztatasa a Duna Palotabol 

A vilasztason indul6k reszere - a minel gyorsabb es pontosabb tajekoztatas erdekeben - a kiizponti 
tajekoztat6 rendszer infonnaci6ihoz hirom kiizvetlen hozzMeresi lehet6seget biztosit a BM Orszagos 
Valasztisi Irodaja. 

I. Az egyik lehet6seg a valasztasi kiizpontban, a Duna Palotaban (Budapest, V. Zrinyi u. 5.) mukiid6 
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k6zponti tajekoztatas szemelyes megtekintese. A Duna Palotaban elhelyezett szamit6gepeken 
figyelemmel kiserhetc5 a partok, tarsadalmi es kiebbsegi szervezetekre leadott szavazatok szama es 
aranya, valamint a valaszt6keriileti adatok. 

2. A Magyar Televizi6 es a Magyar Radi6 sajat miisorrendjiik szerint, 1994. december II-en 21.00 6ra 
utan folyamatos tajekoztatast ad a Duna Palotab61 a valasztasi eredmenyekrc51. 

3. Az orszagos szervezetek az on-line tejekoztat6 rendszert is hasznalhatjak. Az on-line tajekoztat6 
rendszer szerzc5des alapjan, a sziikseges szamitastechnikai es tavadatfeldolgozasi eszk6z6k meglete 
eseten, valamint az adatszolgaltatasi dij megfizetese elleneben vehetc5 igenybe. A rendszer lehetc5ve 
teszi, hogy az igenybevevc5 sajat szamit6gepen, budapest! szekhazaban k6vethesse az elc5zetes 
szavazat6sszesites folyamatat, az aktualis valasztasi reszeredmenyek alakulasat. 

Az on-line szamit6gepes rendszer az alabbiakr61 informal: 
- folyamatos tajekoztatast ad a polgarmester, fc5polgarmester, kepvise1c5k es listak valasztasi 

eredmenyeirc5l; 
- adatszolgaltatast ad a kivalasztott szervezet jel6ltjeinek, listainak allasar61, valamint annak 

valtozasair61. 

A sziikseges szamit6gep (PC) minimalis konfiguraci6ja: 
- 80486 - DX, 33 Mhz-es processzor; 
-8MB RAM; 
- SVGA color monitor; 
- 3.5 "-os vagy 5,25"-os floppy meghajt6; 
- 80 MB winchester; 
- grafika nyomtatasara alkalmas printer (pI. HP LaserJet); 
- RS 232 interfest es modem kabel. 

A szamit6gepet az adatatvitelt vegzc5, ezen idc5szakra a helyszinre telepitett berendezeshez kell 
csatlakoztatni. 
A sziikseges szoftver szerzc5des alapjan keriil atadasra a rendszert igeny1c5 szervezet reszere. 

4. Az MTV teletext adasab61, mely t6bb oldalas, folyamatos tajekoztatast ad a valasztas eredmenyerc51. 
Ez az adatk6zles mindenki szamara hozzaferhetc5, ha teletext miisor vetelere alkalmas TV kesziilekkel 
rendelkezik. 

6. Osszesitett adatok atadasa partok, tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek, fiiggetlen jeliiItek 
szamara hajlekony lemezen 

A valasztast k6vetc5 napon - e1c5zetes igenybejelentes alapjan - a valasztason indul6 szervezetek, 
fiiggetlenjel6ltek szamara az Orszagos Valasztasi Iroda a valasztas valaszt6keriileti tajekoztat6 adatait 
floppy-n atadja. 

A floppy-n az e1c5zetes eredmeny adatok szerepelnekk6zel3200 telepiilesi, valamint valaszt6keriilet 
es orszagos 6sszesitesben. Ezen adatok pontossaga es teljessege az elc5zetes 6sszesites k6vetelmenyeinek 
felel meg. Ezen adatok alapjan senki sem jut mandatumhoz, arra a hivatalos eredmeny megallapitas 
kereteben keriil SOL 
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A floppy-n az adatlap es a jegyzokonyv fonminak megfelelo szerkezetben, tovabbfeldolgozasra 
alkalmas m6don szerepelnek az adatok. 

A floppy teritesmentesen veheto at. 
Az adatok IBM kompatibilis PC-n tekinthetok meg. 

7. Valasztasi adatok nyilvanossaga, elerhetosege 

A szemelyes adatok vedelmerol es a kozerdekii adatok nyilvanossagar61 sz616 torveny (1992. evi 
LXIII. tv.) 19. §-a kimondja, hogy az allami vagy helyi onkormanyzati feladatot ellat6 szerv a 
feladatkorebe tartoz6 iigyekben koteles e16segiteni a kozve!emeny pontos es gyors tajekoztatasat. A 
szervek rendszeresen nyilvanossagra hozzak, vagy mas m6don hozzaferhetove teszik (peldaul: 
leve!tarak utjan) a tevekenysegiikkel kapcsolatos legfontosabb adatokat. 

A valasztasi torvenyek e16inisai szerint a valasztassal, nepszavazassal kapcsolatos minden adat 
nyilvanos. Kivetelt csak torveny tehet, igy nem nyilvanos adat: 

I. az ajanl6ivek es ajanl61apok a kitoltes utan, 
2. a valaszt6i nevjegyzek, ha a szavazatszamlal6 bizottsag a szavazas tenyet ravezette, 
3. a valaszt6joggal nem rendelkezok nevjegyzeke, 
4. a valaszt6joggal rendelkezok nevjegyzeke kereskedelmi es direkt marketing celjab61, 
5. a polgarmester es kepvise16jelOltek szemelyazonosit6 jele (szemelyi szama) es lakcime, 
6. a ketszer, tobbszor szavaz6k ellenorzese kozben keletkezo adatallomanyok, 
7. a valasztasi szamit6gepes szoftver. 

A valasztasi torvenyek szerint a nyilvanos adatokat meghatarozott valasztasi bizottsag, illetoleg 
kozigazgatasi szerv kotelessege kozzetenni; tovabba meghatarozott iratokat (pI.: jegyzokonyvek) 
meghatarozott ido eltelte utan a leveltarakban kotelezo elhelyezni, ahol azok koriatozas nelkiil es 
ingyenesen hozzaferhetok. 

A valasztasokra vonatkoz6 adatok, informaci6k alapvetoen ket csoportba sorolhat6k: a valasztasi 
eljarassal es a valasztasok eredmenyevel kapcsolatos adatok korere. 

Valasztasi eljarasra vonatkoz6 adat: 
- a valaszt6keriileti es szavaz6kori beosztas; 
- valaszt6keriiletenkent a lakossagszam, a valaszt6polgarok szama, megoszlasuk nemenkent es 

korcsoportonkent, az e16szor szavaz6k szama, stb. 

A valasztasok eredmenyere vonatkoz6 adat: 
- a jeloles eredmenye; 
-a valasztas eredmenye szavaz6kori, valaszt6keriileti es teriileti szinteken a valasztasijegyzokonyvek 

alapjan; 
- a valasztas orszagos eredmenye. 

A valasztasi eljarassal es a valasztasok eredmenyevel kapcsolatos helyi adatokat a helyi valasztasi 
bizottsag, illetoleg a jegyzo, a teriileti adatokat a fovarosi, megyei valasztasi bizottsag, illetoleg a 
fOjegyzo, az orszagos adatokat az Orszagos Valasztasi Bizottsag, illetoleg a Beliigyminiszterium 
Orszagos Valasztasi Irodaja hozza nyilvanossagra. 
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Az orszagos valasztasi adatok a valasztasok utan a napilapokban megjelennek, illetoleg azokat a 
radi6 es televizi6 kiizzeteszi. A hivatalos eredmeny a 'Magyar Kiizliinyben is megjelenik. Az egyeni 
valaszt6keriileti adatok a jegyzoknel megtekinthetok. 

A lakossagra vonatkoz6 (orszagos, teriileti es telepiilesi) adatokat a KSH kiadvanyai tartalmazzak: 
A KSH kiadvanyok elOfizethetok, a szakkiinyvtarakban megtekinthetok, illetoleg a kiinyvesboltokban 
megvasarolhat6k. 

A felsoroltak szerint minden egyes allampolgamak, parmak, tarsadalmi es kisebbsegi szervezetnek 
joga van a nyilvanos valasztasi adatok megismeresehez, a megfelelO szintii szerveknel. Abban az 
esetben, ha valamely allampolgar vagy part, tarsadalmi szervezet a helyi adatokatnem a 3200 telepiih\s 
polgarmesteri hivatalab61, vagy a fOvarosi, megyei leveltarakb61 szandekozza osszegyiijteni, hanem 
"kiizponti szolgaltataskent" kivanja ezt beszerezni, akkor ezert termeszetesen fizetni kell. 

Ebben az esetben a kiiltsegterites a szolgaltatas teljesitese soran tenylegesen felmeriilO raforditasok 
(tUlmunka- es/vagy szamit6gep 6ra dija, papir, lepore1l6, floppy lemez ara) kiiltsegeit tartalmazhatja. 

Erre a feladatra az Orszagos Valasztasi Iroda felkesziilt. Az 1994. evi iinkormanyzati kepviselok 
es polgarmesterek valaszt<isa utan az eredmenyek szavaz6kiiri melysegig megvasarolhat6k. Ezek az 
adatok a hivatalos valasztasi eredmenyeknek minosiilnek. 

8. SzoIgaItatasok a valasztastorteneti adatbazisbOI 

Az 1994. evi valasztasokra val6 felkesziiles jegyeben, valamint "A szemelyes adatok vedelmerol 
es a kiizerdekii adatok nyilvanossagar61" sz616 torveny szellemeben, a Beliigyminiszterium Orszagos 
Valasztasi Irodaja attekintette, hogy a kiizpontilag rendelkezesre a1l6 adatbazisokb61 milyen tartalmu 
es formaju szolgaltatasokat bocsat a nyilvanossag rendelkezesere. Ezzel is tamogatva a valasztasokon 
resztvevo partok, tarsadalmi szervezetek es fiiggetlen kepviselOjeloltek valasztasi elokeszito munkajat. 

Elkesziilt azun. valaszt<istiirteneti adattar, amely azelmult negy evben lezajlottorszagos valasztasok 
eredmenyadatait tartalmazza. 

Ennek kereteben elkesziilt: 
- az 1990. evi orszaggyiilesi valasztas, 
- az 1989. es 1990. evi nepszavazas, 
- az 1993. evi tarsadalombiztositasi kepviselovalasztas, 
- az 1994. evi orszaggyiilesi valaszt<is adatainak szamit6gepes adattarba rendezese. 

Elokeszites alatt van az 1990. evi iinkormanyzati vaJasztas adatainak adattarba szervezese. 

A valasztastorteneti adattarb61 haromfele szolgaltatas lehetseges: 

- az adatbazis lekerdezo rendszere segitsegevel dial6g iizemm6dban kepemyon. Ez lehetseges a BM 
VIF-en, az OSZH-ban vagy a megrendelO sajat telephelyen tavadatfeldolgoz6 iizemm6dban, 

- valasztasonkent az eredmenyadatok allomanyanak mikroszamit6gepes adathordoz6n tiirteno 
eloallitasat, illetve meghatarozott valasztasi teriiletekre vonatkoz6anjegyzokonyv formatumban 
adatok listazasat lehet megrendelni, 
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a megrendelO :iltal meghatarozott szempontok alapjan elemzo, statisztikai szamitasokat, 
6sszehasonlito tablazatokat lehet kesziteni a valasztasok adataibol. 

AzOrszagos Szemelyiadat- es Lakcirnnyilvantarto Hivatal orszagos szintenrendelkezik a valasztasi 
eljarashoz kapcsolodo adatokkal, vagyis a valasztokeriileti, szavazok6ri besorolasok, valamint a 
lakossag es valasztopolgarok szamanak adataival. 

Az elOzoekben ismertetett adattarakbol aket szervezet a megrendelese.k fuggvenyeben, k6ltsegterites 
elleneben szolgaltatasokat teljesit. 

A k6zigazgatasi szervek szamara a k6ltsegteriteshez valo jogot az 1992. evi LXIII. tv. 20 §-anak 
(3) bekezdese alapozza meg. 

9. A valasztllsokrol rendelkezesre allo kiadvanyok es szolgaItatasok 

BM Orszagos Valasztasi lroda 

"Valasztasi fuzetek" cimli sorozat eddig megjelent szamai: 

I. Orszagos Valasztasi Bizottsag elvi allasfoglalasai. Id6k6zi orszaggylilesi valasztasok 

2. A tarsadalombiztositasi kepvisel6k valasztasa 

3. Tajekoztato a partok, tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek es fuggetlen jel61tek reszere az orszag
gylilesi kepviselOk 1994. evi valasztasarol 

4. Modszertani ajanlas a Valasztasi Informacios Szolgalat felallitasara es mlik6dtetesere 

5. Tajekoztato a szavazatszamlalo bizottsagok reszere az orszaggylilesi kepvisel6k valasztasahoz 
1994. majus 8. 

6. Tajekoztato az OEVKjegyzoi szamara 

7. Tajekoztato a telepiilesi jegyz6k feladatairol 

8. Penziigyi tajekoztato fuzet 

9. Jogszabalygylijtemeny az orszaggylilesi kepviselok 1994. evi valasztasahoz 

10. 1994. evi orszaggylilesi kepviselO-valasztas jeloltjei 

II. 1994. evi orszaggylilesi kepviselo-valasztas jel61tjei II. 

12. Orszaggylilesi valasztasok 1994. 

13. Az 1994. evi orszaggylilesi kepvisel6-valasztasok hivatalos vegeredmenye 

14. Tajekoztato az 1994. evi kisebbsegi 6nkormanyzati kepviselO-vaJasztas kezdemenyezeserol 

15. Jogszabalygylijtemeny az 6nkormanyzati kepvise16k es polgarmesterek 1994. evi valasztasahoz. 
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Koltsegterites merteke: 
. -I-II. fuzet 
- 12-13 fuzet 
- 14 fuzettol 

600 Ft + AFA 
800 Ft + AFA 
ingyenes 

A valasztasok eredmenyadatainak mikroszamit6gepes adathordoz6n tOrteno eloallitasa. 

Koltsegterites merteke: 
- 1989. evi nepszavazas 
- 1990. evi parlamenti valasztas 
- 1990. evi nepszavazas 
- 1993. evi tarsadalombiztositasi kepviselovalasztas 
- 1994. evi parlamenti va\asztas 

40.000 Ft + AF A 
40.000 Ft + AF Alfordul6 
40.000 Ft + AFA 
20.000 Ft + AF A 
40.000 Ft + AF Alfordul6 

A fentiekben felsorolt valasztas eredmeny adatainak szavaz6korok szerinti listaja. 
Igeny szerint valaszthat6 az orszaggyiilesi egyeni valaszt6keriilet (OEVK) vagy megye. 

Koitsegterites merteke: 

- egy OEVK szavaz6koreinek adatai 
- 5-nel tobb OEVK szavaz6koreinek adatai 

4.000 FtlOEVK + AF A 
1,400 FtlOEVK + AFA 

Magyarorszag telepiileseinek tis Budapest keriileteinek az or~zaggyulesi egyeni valaszt6keriiletek 
(OEVK) szerinti besorolasi listaja. 

Koltsegterites merteke: 5.000 Ft+ AFA 

Telepiilesenkent a polgarmesterek nev- es hivatali cimlistaja, vagy mikrogepes floppy allomanya. 

Koltsegterites merteke: 

- floppy allomany 
- lista (lepore1l6n) 
- cimlista ontapad6s etiketten 

20.000 Ft + AFA 
8.000 Ft+AFA 
16.000 Ft + AFA 

Az orszaggylilesi egyeni valaszt6keriiletek szekhely telepiiieseinei ajegyzok nev- tis hivatali cimlistaja. 
vagy ezek mikrogepes floppy allomanya. 

Koltsegterites merteke: ~.oOOFt+AFA 
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Az OrsZligos Szemelyiadat- es Lakcimnyilvantarto Hivatalban 

I. Valasztasi teriileti beosztas, valasztopolgarok sZlima az orsZliggyillesi kepviseliik 1994. evi 
valasztasa I. fordulojanak adatai alapjan 

1. Teriileti valaszt6keriiletenkent, ezen beliil orszaggyiilesi valaszt6keriiletenkent, ezen beliil 
telepiilesenkent a szavaz6korok cimre, szavaz6koronkent a valaszt6polgarok szama. 

Koltsegterites merteke: 
- egy orszaggyiilesi egyeni valaszt6keriiletre 
- Budapest 32 orszaggyiilesi egyeni valaszt6keriiletere 
- egy teriileti vaiaszt6keriiletre az orszaggyiilesi egyeni 

valaszt6keriiletek szama szorozva 
- az orszag osszes orszaggyiilesi egyeni valaszt6keriiletere 

2.400 Ft, 
24.000 Ft 

1.800 Ft 
96.000 Ft 

2. A valasztasi teriileti egyseghez (teriileti, orszaggyiilesi egyeni valaszt6keriilet, szavaz6kor) tartoz6 
cimek jegyzeke. 
aJ Mzszam, epiilet, lepcsohaz melysegii teteles felsorolas (csak a f6varosra) 

Koltsegterites merteke: 
- egy szavaz6korre 
- egy telepiilesre 

2-S szavaz6korig 
6-10 szavaz6korig 
11-20 szavaz6korig 
21-S0 szavaz6korig 
SI-IOO szavaz6korig 
101 szavaz6kor vagy felette 

- egy orszaggyiilesi egyeni vaiaszt6keriiletre 
- Budapest 32 orszaggyiilesi egyeni vaiaszt6keriiletere 
- egy teriileti vaiaszt6keriiletre az orszaggyiilesi egyeni 

valaszt6keriiletek szama szorozva 
- az orszag egeszere 

SOO Ft 

I.SOO Ft 
3.000 Ft 
6.000 Ft 

10.000 Ft 
IS.OOO Ft 
'20.000 Ft 

IS.OOO Ft 
300.000 Ft 

12.000 Ft 
1.200.000 Ft 

bl hazszam-intervalium; paros, paradan oldal, kozteriilet elnevezese szerinti osszevont felsorolas. 

Koltsegterites merteke: 
- egy szavaz6korre 
- egy teiepiilesre 
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2-S szavaz6korig 
6-10 szavaz6korig 
11-20 szavaz6korig 
21-S0 szavaz6korig 
SI-IOO szavaz6korig 
101 szavaz6kor vagy felette 
egy orszaggyiilesi egyeni valaszt6keriiletre 
egy teriileti valaszt6keriiletre az orszaggyiilesi egyeni 
valaszt6keriiletek szama szorozva 
az orszag egeszere 

400 Ft 

1.200 Ft 
2.400 Ft 
4.800 Ft 
8.000 Ft 

12.000 Ft 
16.000 Ft 

240.000 Ft 

10.000 Ft 
1.000.000 Ft 



.11. Lakohellyel (allando lakcim) rendelkezok szama az 1994. januar l-ei allapot szerint 

Telepii1ese~ent, megyenkent, 
korcsoportonkenti bontiisban. 

orszagos iisszesen a lak6hellyel rendelkez6k szama nemenkenti, 

Kiiltsegterites merteke: 
egy telepiilesre 
egy megyere 
az orszag egeszere 

1.000 Ft 
3.000 Ft 

40.000 Ft 

III. Valasztasi teriileti beosztas, valasztopolgarok szama az 1994. evi onkormanyzati valasztasokhoz 
kialakitott adatok alapjan a valasztas napjat megelozo 30 naptol. 

I. Teriileti valaszt6keriiletenkent, azon beliil egyeni valaszt6keriiletenkent, azon bel iiI telepiilesenkent, 
azon beliil telepiilesi egyeni valaszt6keriiletenkent a szavaz6k cime, szavaz6kiiriinkent a 
valaszt6polgarok szama: 

Kiiltsegterites merteke: 
egy telepiilesi egyeni valaszt6keriiletre 
egy telepiilesre 
a tovabbiak megegyeznek az L I. pontban leirtakkal. 

500 Ft 
1.800 Ft 

2. A valasztasi teriileti egyseghez(teriileti, o'rszaggyiilesi, telepiilesi egyeni valaszt6keriilet, szavaz6kiir) 
tartozt6 cimek jegyzeke. 
Bontasa es a kiiltsegterites merteke megegyezik it L 2. pontban leirtakkal. 

Mindkei szervezet lehet6segei, erOfornlsai fiiggvenyeben szolgaltatasokat vallal a felmeriil6 igenyek, 
megrendelesek alapjan. Az igenyek alapjan megegyezes szerint alakulhat a szolgaltatas ara. 

A szolgaltatasokkal kapcsolatban reszletes tajekoztatast kozvetleniillehet kerni: 

Beliigyminiszterium Orszagos Valasztiisi Iroda 
Budapest, V., Kossuth L. ter 4. 1903. Budapest 314/19. 

Ogyintez6k: Dietz Gusztavne dr. 
T e1efon: 118-8946 
Dr. Szab6 Liiszl6ne 
Telefon: 269-1801 
Fax: 269-5271. 

Orszagos SzemeJyiadat- es Lakcimnyilvantart6 Hivatal 
Budapest, IX., 'Balazs Bela u. 35. 
1450. Budapest Pf. 81. 
Ogyintez6: SZ6ke Vaszil, Szilagyine dr, Farkas Zsuzsanna 
Telefon: 215-8088. 
Fax: 215-0394. 
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10. Kisebbsegi szervezetek, fiiggetlen kisebbsegi jeloItek kampanyanak aUami kOitsegvetesi 
tamogatasa 

A helyi es kisebbsegi iinkormanyzati valasztasok 1994. evi lebonyolitasanak kiiltsegeirol a 471 
1994. (X. 6.) szamu Orszaggyiilesi hatarozat, tovabba a 2111994. (X. II.) szamu BM rendelet intez
kedik. A partok, tarsadalmi szervezetek es fiiggetlen jeliiltek a valasztasi kampanyukhoz allami 
tamogatast nem kapnak. 

A kisebbsegi szervezetek, a fiiggetlen kisebbsegi jeliiltek azonban jeliiltenkent 2.000 Ft allami 
tamogatast kapnak a valasztasi kampanyukhoz. 

Az allami tamogatas iranti igenyt ajegyzonellehet bejelenteni, melynek iisszege jeliiltenkent 2.000 
Ft. A tamogatas kiutalasahoz az sziikseges, hogy a jeliiltet - e minosegeben - a helyi valasztasi bizottsag 
elfogadja. Az elfogadasra - a tiirvenyes feltetelek meglete eseten - 1994. november 24-en keriil sor. Az 
allami tamogatas kiutalasara csak ezt kiivetoen keriilhet sor. 

A kisebbsegi szervezetekjeliiltjei utan a kisebbsegi szervezet - es nem ajeliilt - reszesiil az allami 
tamogatasban. A fiiggetlen kisebbsegi jeliiltek szemelyenkent kapjak a tamogatast. 

Az allami tamogatas kizar61ag dologi kiiltsegek fedezetere fordithat6 (pI. utikiiltseg, nyomdakiiltseg). 
Szemelyi kiadasokra(pl. etkezes, megbizasi dij) nem fordithat6. A felhasznalas m6djar61 akifizetohelyen 
el kell szamolni. 

11. A megyei kozgyiilesi tagok valasztasa 

A megyei kiizgyiiles tagjainak valasztasa szempontjab61 a megye teriilete harom reszre ?szlik: 
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a) nem tarlozik a megyehez - a valasztas szempontjab61 - a megyei jogu yaros, az itt lak6 
valaszt6polgarok nem ajanlhatnak es nem szavazhatnak a megyei kiizgyiiles tagjaira; 

b) a 10.000- vagy annal kevesebb lakosu telepiilesek egy valaszt6keriiletet alkotnak; 
c) a 10.000-nel tiibb lakosu telepiilesek masik valaszt6keriiletet alkotnak, amelyek felsorolasa 

megyenkent a kovetkezo: 



Baranya Megye 
Koml6 
Mohacs 
Szigetvar 
Sikl6s 

Bacs-Kiskun Megye 
Baja 
Kiskunfelegyhaza 
Kiskunhalas 
Kalocsa 
Kiskor6s 
Kiskunmajsa 
Tiszakeeske 
Lajosmizse 
Janoshalma 

Bekes Megye 
Oroshaza 
Gyula 
Bekes 
Szarvas 
Gyomaendrod 
Mezobereny 
Sarkad 
Szeghalom 

Borsod-Abauj-Zemplen 
Megye 
Ozd 
Kazinebarcika 
Satoraljaujhely 
Mezok6vesd 
Tiszaujvaros 
SarosjJatak 
Saj6szentpeter 
Edeleny 
Szerencs 

Csongrad Megye 
Szentes 
Mak6 
Csongnid 

Fejer Megye 
M6r 
Sarbogard 
Bieske 

Gyor-Moson-Sopron Megye 
Mosonmagyar6var 
.Kapuvar 
Csoma 

Hajdu-Bihar Megye 
Hajdub6sz6rmeny 
Hajduszoboszl6 
Hajdunanas 
BalmaziJjvaros 
Piisp6kladany 
Beretty6ujfalu 
Hajduhadhaz 

Heves Megye 
Gy6ngy6s 
Hatvan 
Heves 

Jasz-Nagykun-Szolnok 
Megye 
Jaszbereny 
T 6r6kszentmikl6s 
Kareag 
Mezotilr 
Tiszafiired 
Kisujszallas 
TiszafOldvar 
Turkeve 
Kunszentmarton 

Komarom-Esztergom 
Megye 
Esztergom 
Tata 
Oroszl<iny 
Komarom 
Dorog 

Nograd Megye 
Balassagyarmat 
Batonyterenye 
Paszt6 

Pest Megye 
Erd 
Cegled 
Vae 
G6d611o 

Dunakeszi 
Nagykor6s 
Szigetszentmikl6s 
Buda6rs 
Szentendre 
Monor 
Veeses 
Gyal 
Sz3zhalombatta 
Dunaharaszti 
Abony 
Dabas 
F6t 
G6d 
Nagykata 
Pomaz 
Gy6mro 
Pilisv6r6svar 
Budakeszi 
Peee\ 
Arbertirsa 
Szigethalom 

Somogy Megye 
SiOfok 
Nagyatad 
Mareali 
Bares 

Szabolcs-Szatmar-Bereg 
Megye 
Mateszalka 
Kisvarda 
Tiszavasvari 
NyirMtor 
Ujfehert6 

. Nagykall6 

Toina Megye 
Domb6var 
Paks 
Bonyhad 
Tolna 
Tamasi 
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Vas Megye 
Sarvar 
Kiirmend 
Celldiimiilk 
Koszeg 
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Veszprem Megye 
Ajka 
papa 
Varpalota 
Tapolca 
Balatonfiired 

Zala Megye 
Keszthely 



II. 

Partok, tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek, 
valamint fiiggetlen jelOltek adatszolgaltatasai 

a valasztasi szervek szamara 

1. Kapcsolattarbis a valasztasi munkacsoportokkal 

A valasztasi munkaesoportok kozvetlen kapcsolat kialakitasat a valasztasokon indul6 partokkal, 
tarsadalmi es kisebbsegi szervezetekkel azzal a feltetellel ·tudjak biztositani, ha a jelO16 szervezet 
(fuggetlen jelolt) egy konkret szemely megjelolesevel valasztastechnikai fele16st alii!. 

A felelos nevet, elerhetosegenek adatait a valasztasi munkaesoporthoz kell eljuttatni (cim, telefon, 
telefax). Ez lehetoseget ad arra, hogy a legfontosabb tajekoztatasokat, az esetlegesen felmerii16 
problemakat kozvetlen forrnaban, hatekonyan lehessen megoldani. 

Az orszagos szervezetek a valasztastechnikai felelost a BM Orszagos Valasztasi Irodaja 
vezetojehez, dr. T6th Zoltanhoz jelentsek be telefaxon: (06-1) 118-25-30. 

A fOvarosi, megyei szervezetek a fOvarosi, megyei fojegyzokhoz, a telepiilesijeloltek ajegyzohoz 
jelentsek be a valasztasteehnikai felelosiik nevet, telefon- es telefaxszamat, postacimet. 

2. A jeliilo szervezetek bejelentese 

A valasztason partok, tovabbaolyan tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek indulhatnak, amelyekoek 
bir6sagi bejegyzesiik van. 

Ajelolest a valasztasi szervek szamit6gepes .nyilvantartasba veszik, amely nyilvantartas adatai az 
e16zetes es vegleges eredmeny megallapitasahoz, kiilonbozo valasztasi tajekoztatasok (TV, kiadvanyok) 
e16keszitesehez, a jelolttel, illetve szervezettel kapesolatos levelezeshez, tovabba a jogi dontesekhez 
nelkiilozhetetlenek. 

Azorszagos szervezetek adataiteelszerii meg ajeloles megkezdese elott aBM Orszagos Valasztasi 
lrodajanal bejelenteni, igy nem sziikseges minden jelolt, illetve lista bejelentesevel egyidejiileg az 
osszeg adatot ismetelten megadni. 

Azok a partok, tarsadalmi tis kisebbsegi szervezetek. amelyek az 1994. evi orszaggyiilesi valasztason 
or.szagos, teruleti listat inditottak, nem szukseges hogy a bejelentest megismeteljek, mert az Orszagos 
Valasztasi Iroda az adataikat k6zpontilag begyrljti. E tenyn51 a fojegyzok,jegyzok tajekoztatast kap'n~. 

A technikai elokesziteshez szukseges adatok: 
- a partnak a bir6sag altai bejegyzett neve (30 x 30 = 90 poziei6n), 
- a part rovid neve (30 poziei6n), amely a televizi6ban, a kiadvanyokban es mas tajekoztatasokban 

fog megjelenni, ahol hely hianyaban nines m6d a hivatalos nev megjelenitesere, 
- a part nevenek roviditese (16 poziei6n), 
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- a part emblemaja (feher alaplapon fekete szinnel rajzolva vagy nyomtatva, eles konrurral ellatva, 
min. 20 mm, max. 40 mm magassagu meretben, a part altai alairva), a TV kozvetites szamara I 
db. szines emblema, 

- a szervezet postacime, 
- a szervezet kepvisel6jenek neve, cime, telefonszama. 

Jogi elOkeszito adatok: 
- a pa.'1, tarsadalmi kisebbsegi szervezet nyilvantartasbaveteler61 sz610 bir6sagi vegzes, 
- alapito okirat (a part alkotmanya, tarsadalmi, kisebbsegi szervezet alapito irata). 

A technikai el6kesziteshez sziikseges adatokat a part, tarsadalmi es kisebbsegi szervezet a mellekelt SZ 
jeW nyomtatvany egyidejii kitoltesevel jelentheti be. 

NESZA 

VAB 
SZL 
TAKISZ 
OSZH 
BM 
BMVIF 
OEVK 
HVB 
EVM 
TV 
TVM 
OVB 
OVM 
HVM 
Vjt. 

Nyomtatvanyokmil alkalmazott riividitesek 

Nem szavaz6k: azok a szemelyek, akik a torvenyben 
meghatarozott okok miatt nem valaszt6jogosultak, de elmultak 
18 evesek es magyar allampolgarok. 
Valasztasi adatbazis: a valaszt6jogosult szemelyek allomanya. 
Szemelyiadat- es lakcimnyilvantartas. 
Terlileti Allarnhaztartasi es Kozigazgatasi Inforrnacios Szolgalat. 
Orszagos Szemetyiadat- es Lakcimnyilvantarto Hivatal. 
Beliigyminiszterium. 
BM VaJasztasi es Inforrnatikai F6osztaly. 
Orszaggyiilesi Egyeni Valaszt6kerlilet. 
Helyi Valasztasi Bizottsag .. 
Egyeni Valasztokerlileti Munkacsoport. 
Terlileti Valasztasi Bizottsag. 
Terlileti Valasztasi Munkacsoport. 
Orszagos VaJasztasi Bizottsag. 
Orszagos Valasztasi Munkacsoport. 
Helyi Valasztasi Munkacsoport. 
Valaszt6jogi torveny. 

3. Ajanl6ivek es ajanl61apok mintaja. 
Kitoltesere es benyiIjtasara a tv. 26. §, 27. §-a az iranyad6. 
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SZ/ a. 1994. tVI ONKORMANYZATI V ALASZTAs 

JELOLO SZERVEZET BEJELENTESE 

Az 1994. evi iinkormanyzati kepvise16k villasztasilioz az alilbbiakban leirt szervezet 

0 nyilvilntartasba vetelet a kiivetkez6 adatokkal kezdemenyezztik 

0 nyil vantartasba vett adatait az alilbbiakban mOdositjuk 

0 jeWlt es lista illlitasilt61 visszalepett 

eltetni: 

A szervezet hivatalos neve: 

Kerem a szervezet nevenek .................................................. nyelven tiirten6 megjeleniteset a szavazolapon 
. az alilbbiak szerint: . 

A kisebbsegi szervezet neve i' kiiliin lapon mellekelve 
_ magyar abc betiiivel leirva: 

A szervezet nevenek riividitese: , , , , , , , , , o hivatalos 
D' nem hivatalos 

A siervezet nevenek megjelenitese kiadvanyokon: 

• , ! , , , , , , , ! ! , , , , , , , , , ! , ! , ! 

A bejelentett szervezet jellege: [] orszilgos CJ teriileti CJ helyi 

o A szervezet emblemilja mellekelve 
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SZIb. 
A birosagi cegbejegyzes szarna: .............................................................................................. . 
A bejelentett szervezet az alabbi teriileti, vagy orszagos szervezet tagszervezete: 

A bejelentett szervezet kategoriaja: 

• part 
• tarsadalmi szervezet 
• kisebbsegi tarsadalmi szervezet 

Kepviselt kisebbseg neve: 
• bolgar 
• cigany 
• gorog 
• horvat 
• lengyel 

A szevezet cime: 
postai iranyitoszarn: ~ 

• 
• 
• 
• 

telepiiles + keriilet: ~. ~~~~~~.~.~~~~~ 

telefonszarn: faxszarn: 

A szevezet megbizottjanak adatai: 

postai iranyitoszarn: ~ 

telepiMs + keriilet: ~. ~~~~~~~~~~~ 

telefonszarn: faxszarn: 

nemet 
ormeny 
roman 
ruszin 

Kelt, ................................................................ 1994.~.~. 

• Csak kisebbsegi szervezel eseten lehe! kitolteni 
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• szerb 
• szlovak 
• szloven 
• ukran 

A bejelent6 alainisa 



SZ/c. 
A BEJELENTES FELDOLGOZASA 

Sikeres - sikertelen • 

Oka: ........................................................................................................... . 
Bevitt adatok kifogastalanok _ javitand6k, kiegeszitend6k • 

Kelt ..................................... : ................ , 1994.·~.~. 

Valasztasi Munkacsoport 

A V ALASZTAsI BIZOTTSAG MEGSEMMISIT6 DONTESE 

A fenti szervezet jel6ltet, !istat nem allithat. 

Oka: ........................................................................................................... . 

Kelt ...................................................... , 1994 .. ~.~. 

Valasztasi Bizottsag 
Feldolgozva: 1994.~. ~. 

VaIasztasi Munkacsoport 

... A nem kivant fesz torlendo 
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Bizonylat kitoltesi utasitas 

Bizonylat azonositoja: SZ 

Bizonylat neve: JELOLO SZERVEZET BEJELENTESE 

Ezen a bizonylaton kell bejelenteni az Orszagos VaIasztasi Munkaesoportnak, illetve a Teriileti 
vagy Helyi Valasztasi Munkaesoportnak az 1994. evi onkormanyzati kepvisel6valasztason 
barmilyen formaban indulo szervezetnek a valasztasok teehnikai lebonyolitasilhoz sziikseges 
adatait. 

A bizonylat kitiiltesenek altalanos szabillyai: 
A kitoltend6 rovatok tobbsegebe a megjelolt adatokat kell beimi. 
Abban az esetben, ha a lehetseges valaszok el6tt 0 szerepel, a megfele16 
valaszt a rubrikaba helyezett X -szel jeliiljiik be. 
A kitoltend6 rovatokat a magyar ABC nagy es kisbetiiivel kell kitolteni, 
Minden rovatban esak olyan hosszusagu adat adhato meg, ahany betiihely a 
bizonylaton rendelkezesre all, 
A bizonylatot adatok nyilvantartasba vetele, a nyilvantartott adatok modositasa vagy 
visszalepes eeljabollehet kitolteni, melyek koziil esak egyet szabad kivalasztani. 

A nev- es szervezet adatok kitoltesenek pontossagara iigyelni kell, mert az adatok igy keriilnek 
nyilvantartasba, igy jelennek meg minden vaIasztasi iraton (szavazolap, szavazatosszesit6 adat
lapon, jegyz6konyvon), a szamitogepes valasztasi rendszer kepemy6in, szamitogepes tablilkon, es 
a valasztasi kiadvanyokban. 

A nyomtatvany rovatait a kovetkez6k szerint kell kitolteni: 

A szervezet nevet harom fele modon kerjiik feltiintetni (hivatalos, roviditett, kiadvanyokon 
megjelen6 nev). A kiilonboz6 hosszUsagu nevformak megadasara a szervezet nevenek a 
szamitogepes valasztasi rendszerek tablain, grafikonjain, illetve a kiadvanyokban tiirten6 
megjelenitesehez van sziikseg azokban az esetekben, amikor a hivatalos nev kiirasara - helyhiany 
miatt - nines lehet6seg. Amennyiben egy szervezetnek nines hivatalos roviditett neve, ezt a lapon 
jelezni kell, de ez esetben is sziikseges egy olyan roviditest megadni, mely a szamitogepes 
rendszerekben a szervezet azonositasara hasznalhato. 

A kisebbsegi szervezet kerheti nevenek kisebbsegi nyelven torten6 feltiinteteset a szavazolapon. 
Amennyiben ez a magyar ABC betiiivel es az a betiivel leirhato, akkor a lapon a megadott helyre 
kell beimi, egyebkent az eITe a eelra kialakitott (SzervezetlJelolt nevenek bejelentese kisebbsegi 
nyelven) nyomtatvanyon kell mellekelni - lehet61eg irogeppel kitoltve - a kivant megjelenitesi 
format. 

A bejelentett szerVezet jellege: 
helyi, ha esupan egyetlen telepiilesen, 
teriileti, ha egy megyen beliil, de tiibb telepiilesen, 
orszagos, ha tobb megyeben miikodik. 

A bejelent61aphoz mellekelni kell a szervezet emblemajat: orszagos szervezet eseten 21 db fekete
feher es I db szines, egyeb szervezeteknel I db fekete- feher es I db szines peldanyban. 

Teriileti; vagy orszagos szervezet tagszervezetenek bejelentesekor a teriileti, vagy orszagos 
szervezet nevenek megadasa is sziikseges statisztikai osszesites eeljabol. 
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A bejelentett szervezet kategoriaja lehet: 
part, 
tarsadalmi szervezet, 
kisebbsegi tarsadalmi szervezet. 

Utobbi eseten meg kell jelolni a kepviselt kisebbseget is. 

A szervezet cim6nel: 
cimkent a szervezet postai cimet kerjiik feltiintetni, 
a telepiiles rovatnal a keriiletet kerjiik arab szarnmal megadni, 
a kozteriilet rovat kitoltesenek nincsenek formai el6irasai, az utca neve, es a 
hazszam a szokasos formaban irhato Ie, 
a telefon es faxszam rovatoknaJ kerjiik a korzetszam megadasat. 

A jelol6 szervezet megbizottjakent egy olyan szemelyt keriink megnevezni, aki a szervezet jelolt
es listaallitassal osszefiigg6 adminisztrativ iigyeiben illetekes intezkedni, akivel a valasztasi 
bizottsagok, illetve azok munkacsoportja a kapcsolatot tarthatjak. 

A megbizott cimadatat a szervezet cimenelleirtak szerint kell kitolteni. 

A datum honap adatat arab szammal kerjiik feltiintetni. 
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• 

• 

Az ajanlolv kiloltes eloll sokszorosllhalo! 

ONKORMANYZATI VALASZTAs 1994 . 

AJANLOiv 

.................................................................. megyeben megyei lista allitashoz 

10 000 alatti/10 000 leletti • lakosu telepulesen az alabbi listilt tamogatom 
• A k .... anl fesz alahuzandO 

Lisla! allrl6 szervezet{ek) neve: 

Jeloltek neve: 1. 

2. 

3. 

4 .. 

5 .. . ........ 

TerOteti valasztasi munkacsopom61 kapott nyilvantartasi szam: ........... ......... ....... 
(A nyilvantartasi szam valaszt6keruleten belOilistat 311M szerl9zetenkeryt azonos!) 

Jeloltet ajanlo valasztopolgar adatai: 

Sarsz. Szemelyazonosito jet LaKcim Sajat kezu alitiras 

L.:~ I---j-'=~~~~=~~·-----------------------·----

2 

3 

4 

, -
~"===-====-II-

, , 

5 . . --F'=--=' ~. ~~'=-.~. ===='-1---------'------ --.----.-------
6 L"':-~_ -. ==i---------'----------------
7 

I---j=~~'='=~~==---------~-----------------
8 

9 

10 

11 
,'~~~~==~~======+-------.~----~--------------.-----------

12 ~_ 
--+,='-'==--=""==='=~'==' 1--------------.---'-----------,-------- -------

13 --
14 

15 
I __ f=c""-~.-===="_ .. =,~= -------.-----------------.-------
_16_p~' ""-... "==_=,=c==,=k _______ . ______________________ . __ . _____ _ 

17 , , __ I _ ~ 

Figyelem! Megyel Jogu varas valasztopolgara nem ajimlhat. 
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2_ aldal 
Csak a cimoldal hatoldalan ervenyes! 

Sorsz. Szemelyazonosit6 iel NsV' Lakcim Sajat kezu alairas 
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Allam! NyOl'llda At (; 26(H)4S1 
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Az ajanl6fv kltoltes eloll sokszorosfthat61 

ONKORMANYZATI VALASZTAS 1994. 

AJANLOiv 

kislistas/egyeni valaszt6kerOIeti/poigarmester/helyi kisebbsegi/f6polgarmester 
jelolt ajanlasahoz' 

1.oldal 

telepOles/f6varosi kerOlet LLJ egyeni valaszt6kerOietben az al<ibbi szemelyt 
jeliiltkent tamogatom· 
• A kivant fesz alahuzand6 

Jelolt neve: 

Jelol6 szeN8zet(ek) neve, vagy a JOggetlen jelOII" meghatarozas: 

Kisebbsegi jelOlt esetEln a kepviselt 
kisebbseg megnevezese: 

Polgarmesteri Hivatal nyilvantartasi szama: ...... ................. 
(A nyilvantartasi szamnak valasztasi tipuson belOl jelOltenklmt azonosnak kelllennH) 

Jeloltet ajanl6 valaszt6polgar adatai: 

Sorsz. 
, 

Szemelyazonosit6 jel I I Nav ! Lakcim 
, 

Sajal kazu alairas 

1 iu, , , , , , , I , ,I I ! 
I 

I I ! I 2 i! 
" 

, , , ; I...H , , , 

" 
3 j, ,I I i ., , , , , , " 

, , , ! 
I 

1'1 
i i 4 , 

i : , 
" 

, I I ,I " , 

5 L -" , , I ! , , , - , , , , i 

6 lu' , , , i i r , , , , I i 
i ,I I 

, 

7 ! 

" 
, , , , , - , , I 

, 
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, , 
,I I 8 "L .... :L' , , ., , , I 

9 iu' I , I , , - I , I 

'I 
I I 

i 
I 10 lu..: , , I , : '; , , , I, 

11 !u, , , , • , , ,I i 
12 
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!, " 

, , , , , - , ; , ,I I , 
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13 !, ., , I , , , , , 

, ,I I 14 i, ., , , , , , - , , , I 
I ,I I i 15 lu , i , , , H , , I , 
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16 I I 
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17 i i i 

" 

H L , : , I .. , --'-l...J 
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$orsz. I Szemelyazonosft6 jel 

18 
i 
I Lei , , - ; , 

19 U' , , ; , , , 

20 U' , , - , , 
21 lu , , - , , 
22 Lj, , , , - , , 
23 iL.! , , - , , 

.1 
24 lUi , , - , , 
25 L.H , ; , - , , , 
26 I, " 

, - , , 
I 27 iLei , - , , 

28 Iu' , , : - , , 
29 lUi , , - , , 

i 30 IU' I - I 
, 

31 IL" , - , , 
32 L...,;-i : , - , , 

ILl< 33 , , , - , , 
34 !Ui , , - , , , 
35 

, 
U' , , , , , , 

36 
U' , , , , , 

37 U' , , , 
38 , 

~, , - , I 

39 u' , , • , I 

40 
I !.,; , i , I 

41 lu , , , , , 
42 !, ., , , - , , 

iu' 43 , - , , 

44 
Ui , , , I I 

45 
L" , - , , 

46 
L~ I - I I 

47 i LC' I , ., , , 
48 

'. 

\L..:'; , , , , , 
49 

LY , , , , 
I 50 iLL: 

" 
- , , 

32 

I , 
, ,I 
, J 

I , 
" I , " , J , 

, ,j 

, ,I 
, ,I 
J , 

, d 
, J 
, J 
I ,I 
, J 
, ,I 
, ,I 
, ;r 
, ,I 
, 1 
, ,i 
, ,I 
, ,I 
I J 
, ,I 
, ,I 
, ,I 
IJ 
, ,I 
, J 
, ,I 
,1 

I , , I! 

, ,I 

Csak a cimoldal hatoldalan ervenyesl 

NOy I Lakcim 

I 

I 

! 

I 
I , 
i 
I 
I 
I 
I 

I 
I , 
i , 
; , 

I 
I 

. , 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
i 

I 
I 

I 

! Sajal kezu alairas 

I 

I 
I 

I 
I , 
, 

i 
! 

I , 
i 
I 
! 
, 

I , 
, 
, 
, 
I , 
! 

i 
, , 

! 

I 

! 
I 
i 
I 
I 
I 
I 

i , 
, 
! 

jeWl!, megbizottjanak 
ahiinisa 

2. aldal 

-

-

----

-



1994. EVI ONKORMANYZATI VALASZTAs 
AJANLDLAP FovAROSI KEROLETI TITKOS AJANLASHOZ 

Egyeni valaszt6keruleti jelblt Budapest: L.L...J ker. EVK: L..LJ 

Nev: 
Jelblc5 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: 

Egyeni valaszt6keruleti jelblt Budapest: I. ..... L...J ker. EVK: L..LJ 

Nev: 
Jelblc5 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: 
Polgarmester jelblt Budapest: L.LJ ker. 
Nev: 
Jelblc5 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: 

Polgarmester jelblt Budapest: L..LJ ker. 
Nev: 
Jelblc5 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: 
Fc5polgarmester jelblt Budapesten 
Nev: 
Jelblc5 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: 

Helyi kisebbsegi bnk. jelblt Budapest: L.....L.....J ker. 
Nev: 
Jelblc5 szervezet: 

Egy$ni valaszt6keruleti jelblt Budapest: L..LJ ker. EVK: L..LJ 

Nev: 
Jelblc5 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: 

Egyeni valaszt6keruleti jelblt Budapest: L..LJ ker. EVK: L..LJ 

Nev:' 
Jelblc5 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: 
Polgarmester jelblt Budapest: LJ.....J ker. 
Nev: 
Jelblc5 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: 

Polgarmester jelblt Budapest: J.....J.....J ker. 
Nev: 
Jelblc5 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: 
Fc5polgarmester jelblt Budapesten 
Nev: 
Jelblc5 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: 

Helyi kisebbsegi bnk.jelbl.t Budapest: L..LJ ker. 
Nev: 
Jelblc5 szervezet: 

• 

~ ~K~ep~v ..... is~e ..... l_tk~i~se~b~b_s~e~g_: ________ ~ ______________________ L-~K_e~p_v_is_e_lt_k_is_e_b_bs~e~'g~: ____________ ~ ________________ _ 



1994. EVI ONKORMANYZATI VALASZTAs 
AJANL6LAP 10 OOO-NEL TOBB LAKOSU TELEPOLESEN TITKOS AJANLASHOZ 

Egyemi valaszt6keruleti jel61t ................. telepulE~sen EVK: I-LJ Egyeni valaszt6keruleti jel61t ................. telepulesen EVK: I---L...J 

New: Nev: 
Jel616 szervezet: Jel616 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: Kepviselt kisebbseg: 
Egyeni valaszt6keruleti jel61t .... ........ ..... telepulesen EVK: U--.J Egyeni valaszt6keruleti jel61t ................. telepUiesen EVK: uu 
Nev: Nev: 
Jel616 szervezet: Jel616 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: Kepviselt kisebbseg: 
Polgarmester jel61t .... .... ..... ...... ...... ... ............. ........ telepulesen Polgarmester jel6lt. ... ........................................... ... telepUiesen 
Nev: Nev: 
Jel616 szervezet: Jel616 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: Kepviselt kisebbseg: 
Polgarmester jel61t . .... ... ............ ........ ................. .... telepulesen Polgarmester jeI6It .................................................. telepulesen 
Nev: Nev: 
Jel616 szervezet: Jel616 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: Kepviselt kisebbseg: 
M '1' t" .. I" . egyel IS as aJan as ............................................. . telepulesen Megyei listas ajanlas .............................................. telepulesen 
Ajanlotl szervezet neve: Ajanlotl szervezet neve: 

Helyi kisebbsegi 6nk. jel61t ...... , .............................. telepulesen Helyi kisebbsegi 6nk. jel61t ..................................... telepUiesen 
Nev: Nev: 
Jel616 szervezet: Jel616 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: Kepviselt kisebbseg: 

-. 



1994. EVI ONKORMANYZATI VALASZTAs 
AJANL6LAP 10 000 ES ANNAL KEVESEBB LAKOSU TELEPOLESEN TITKOS AJANLASHOZ 

Kislistas jeI6It..................................... ..................... telepulesen Kislistas jel61t .......................................................... telepulesen 
Nev: Nav: 

. 

Jel616 szervezet: Jel616 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: Kepviselt kisebbseg: 
Kislistas jeI6It............... ................................ ........... telepulesen Kislistas jel61t .......................................................... telepulesen 
Nev: Nev: 
Jel616 szervezet: Jel616 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: Kepviselt kisebbseg: 
Polgarmester jel61t ....................................... .......... telepulesen Polgarmester jel61t ................ , ................................. telepulesen 
Nev: Nev: 
Jel616 szervezet: Jel616 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: Kepviselt kisebbseg: 
Polgarmester jel61t ..... ........... ............. ........ ............ telepulesen Polgarmester jel61t ..................................... , ..... ~ ...... telepulesen 

.Nev: Nev: . 
Jel616 siervezet: Jel616 szervezet: 

Kepviselt kisebbseg: . Kepviselt kisebbseg: 
M '1' t ., I' egyel IS a aJan as ............................................... . telepulesen Megyei lista ajanlas ................................................ telepulesen 
Ajanl6tt szervezet neve: Ajanlott szervezet neve: 

Helyi kisebbsegi 6nk. jel61t ... .................................. telepulesen Helyi kisebbsegi 6nk. jel61t ..................................... telepulesen 
Nev: Nev: . 
Jel616 szervezet: Jel616 szervezet: 

'" ~ ------~--------------------------------------~------------------------------------------------



EI a~ 1994. tVI ONKORMANYZATI V ALASZTAs 

JELOL T BEJELENTES 

o EGYENI V ALASZTOKERULETI KEPVISELO ( 10.000 lakos felen) 

o KISLISTAs KEPVISELO ( 10.000 lakos alan) 

o POLGARMESTER 
o FOPOLGARMESTER 
o .............................................. KISEBBSEGI ONKORMANYZATI KEPVISELO 

Megye: 

Telepiiles, fav. keriilet: ............... '" .......................................... '" ..... EVK sorszama: ~. 

Az I 994. evi onk onnanyzatl 'I epviselak va asztas :ili k' oz erem 

~ a jelolt adatainak nyilvantartasba vetelet 

- a jeliilt nyilvmtartasba vetl adatainak m6dosiuisat -
, a jeWlt visszalepesenek nyilvmtartasba vetelet 

A vruasztas sorm a 'elolt adatait az alabbiak szerint kivan'a szere eltetni: 

A jelo I t neve egysoros irasm6ddal: 

I-1-J..,....L.. ""!" 1 , I , , , , , , ! " !! , ! 

ketsoros irasm6ddal: ~ , , , , ., , . ! , , , I ! ! . , , , , 

, , ! , , , , , ! ! , ! , , , ! , , 

Kerem nevem .................................................. nyelven tortena megjeleniteset a szavaz61apon az alabbiak 
szerint: 

A jelolt neve 0 kiilon lapon mellekelve, vagy 
u magyar abc betilivelleirva: 

! , , , , , , , , ! , , , , , , , , , , , , ! , 

Jelolt szemelyazonosit6 jele: '-' - , 

[] fenykep mellekelve" 

Csak lO.OOO-ne\ nagyobb telepli.!esen 
•• Csak IO.OOO-nei nagyobb telepiilesen indul6 polgli.nnesteJjei6it eset!~n 
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E/b. 
Jelolt ertesitesi cime: 

postal ininyit6szam: ~ 

telepiiles + keriilet: L' ~~~'-L-"-'-~-'-'~"-'-~-'-'--'-' 

cim:, , , , , , 

telefonszam: , 

A jelolt: o fiiggetlen c: fiiggetlen kisebbsegi kepviselO 

A szervezet(ek) ill, kepviselt kisebbseg hivatalos neve: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kozos jelolt eseten: 

A kapcsolattarto szemely a~. szamu szervezet kepvisel6je. 

o szervezet(ek) je16ltje 

meg' elerritese: 

C hivatalos nev 
c: hivatalos 

rovidites 

c:: hlvatalos nev 
c: hivatalos 

rovidites 

c: hivatalos nev 
c: hivatalos 

'rovidites 

c: hivatalos nev 
= hivatalos 

rovidites 

= hivatalos nev 
= hivatalos 

rovidites 

= hivatalos nev 
= hivatalos 

rovidites 

A jelo16 szervezetek neve a kovetkezo formaban jelenjen meg a szamit6gepes statisztikakban, kiadvanyokon: 

, , , '! """"!"",,!",,"',' 

Kelt, ................................................................ 1994. LL' LL 

A bejelento alai rasa 
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Efc. 
Alulirott nyilatkozom, hogy 

a.) valaszt6joggal rendelkezem 
b.) a jeWlest elfogadom 

NYILATKOZAT 

Kelt: ................................................. , 1994.~.~. 
A jel61t alairasa 

c.) nines olyan tisztsegem, amely 6sszeferhetetlen kepvisel6i megbizatasommal, illetve megvalasztasom 
eseten arr611emondok 

Kelt: ................................................. , 1994.~.~. 
A jel61t alai rasa 

d.) polgarrnesteri feladatomat 
kivimom elvallalni 

[] Wallasban o tarsadalmi megbizatasban 

Kelt: ................................................. , 1994.~.~. 
jel6lt alairasa 

lel6ltsegemrollemondok 

Kelt: ................................................. , 1994.~.~. 
A jeWlt alai rasa 

A VALASZTAsl B1ZOTTSAG DONTESE 
A valasztopolgart kepvisel6jel61tkent nyilvantartasba veszem / nem veszem nyilvantartasba. * 

Kelt: ...................................................... , 1994. ~.~. 

Feldolgozva: 1994. ~.~. 

A V ALASZTAsl BIZOTTSAG MEGSEMMISiTO DONTESE 
A jel6ltre vonatkoz6 jel61es elfogadasat megsemmisitem. 

Indoka: ................................................................................................ . 

Kelt: ...................................................... , 1994. ~.~ 

Feldolgozva: 1994. ~.~. 

• A nem kivant resz torlend6 

38 
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• E/d. 
........................................................................................................ telepUles Helyi VaIasztasi Munkacsoport 

A jel6lt altaI megadott adatok ellenorzeset es eWzetes nyilvantartasba vetelet elrendelem. 

A jel61es atvetelenek idopontja: 1994. ~.~ 

Helyi Valasztasi Munkacsoport 

AZ ADATOK FELDOLGOZASA 

Sikeres - sikertelen • 

Oka: .......................................................................................................... . 
A bevitt adatok kifogastalanok - javitand6k, kiegeszitendok • 

Kelt: ..................................................... , 1994. ~.~. 

a r6gzitest vegzo VaIasztasi Munkacsoport 
Melleklet: az adatok gepi masolata 

AZ ADATOK FELDOLGOZASA 

Sikeres - sikertelen • 

Oka: ........................................................................................................ . 
A bevitt adatok kifogastalanok - javitand6k, kiegeszitendok • 

Kelt: ..................................................... , 1994. ~.~. 

a rogzitest vegzo Valasztasi Munkacsoport 
Melleklet: az adatok gepi masolata 

* A nem kivant resz t6rlend6 
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Bizonylat kitoltesi utasitlis 

Bizonylat azonositoja: E 

Bizonylat neve: JELOLT BEJELENTESE 

Ezen a bizonylaton kell bejelenteni az Helyi Valasztasi Munkacsoportnak az 1994. evi 
onkonnanyzati kepviselOvalasztason indulo egyeni vagy kislistas kepvisel6jeloit, polgannester-, 
f6polgannester- jelOlt, tovabba a helyi kisebbsegi onkonnanyzati kepvisel6jelOit azon adatait, 
amely a valasztasok technikai lebonyolitasahoz sziiksegesek. 

A bizonylat kiWltesenek aitalanos szabalyai: 

A kitoitend6 rovatok tobbsegebe a megjelolt adatokat kell beimi. Abban az esetben, ha 

a lehetseges valaszok elOtt 0 szerepel, amegfelel6 valaszt a rubrikaba helyezett 
X -szel jeloljiik be, 
A kitoltend6 rovatokat a magyar ABC nagy es kisbetiiivel kell kitolieni, 
Minden rovatban csak olyan hosszUsagu adat adhato meg, ahany betiihely a 
bizonylaton rendelkezesre all. 

A bizonylatot jelolt nyilvantartasba vetele, a nyilvantartott adatok modositasa vagy a jelolt 
visszalepese eseten lehet kitoiteni, melyek koziil csak egyet szabad kivalasztani. 

A nev- es szervezet adatok kitoltesenek pontossagara iigyelni kell, mert az adatok igy keriilnek 
nyilvantartasba, igy jelennnek meg minden valasztasi iraton (szavazolapon, szavazatosszesit6 
adatlapon, jegyz6konyvon), a szamitogepes valasztasi rendszer kepemy6in, szamitogepes 
tablakon, es a valasztasi kiadvanyokban. 

A nyomtatvany rovatait a kovetkez6k szerint kell kitolteni: 

A jelolt neve rovatnal 4 betiihely all rendelkezesre a nevet mege16z6 szokasos megkiilonboztet6 
jelzesek (dr., ifj., ozv., stb.) beinisara. Ezek koziil csak egy megjeloles hasznalhat6. A jeloltek 
egy- es ketsoros nevenel kerjiik ugyanazt beimi. 

Az OVjl. ertelmeben, ha egy valaszt6keriileten beliil ket 'vagy tobb indulo jelolt csaladi- es ut6neve 
azonos, a ke.s6bb jelentkez6 szemelynek a valasztast megel6z6 19. napig gondoskodnia kell arrol, 
hogy neve valamilyen m6don, pI. betiijelzessel, masodik utonevvel, vagy foglalkozas 
feltiintetesevel megkiilonboztethet6 legyen az els6 jeloltt61. 

Kisebbseget kepviselO jelOlt kerheti nevenek anyanyelven torten6 feltiinteteset a szavaz6lapon. Ha 
a nevnek ez a fonnaja a magyar ABC betiiivel es az ii betiivel leirhato, akkor a megadott helyre 
kell beimi, egyebkent az erre a celra kialakitott (SzervezetlJelolt nevenek bejelentese kisebbsegi 
nyelven) nyomtatvanyon kell mellekelni - lehet61eg irogeppel kiWltve - a kivant megjelenitesi 
fonnal. 

A jelolt szemelyazonosit6 jelenek kitoltese a szamitogepes rendszereken beliili egyedi azonositas 
miatt sziikseges. 

A 10.000 lakos feletti telepiileseken indulo polgannesterjeloltek eseten a bejelent6 nyilatkozathoz 
a jeloltr61 1 db fekete-feher es I db szines 6x9 cm-es fenykepet kell mellekelni. A fenykep 
atadasanak tenyet jelOlni kell a bizonylaton. 
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Ajeliilt ertesitesi cimenel: 
a telepiiles rovatnaJ a keriiletet kerjiik arab szammal megadni, 
a kiizteriilet rovatok kitiiltesenek nincsenek formai el6inlsai, az utca neve, es a hizszam 

a szokasos formaban irhato Ie, 
a telefonszam rovatnaJ kerjiik a kiirzetszam megadasat is. 

Az indulo jeliilt lehet: 
fiiggetlen, 
fiiggetlen kisebbsegi kepvisel6, 
vagy szervezet( ek) jeliiltje. 

Fiiggetlen kisebbsegi kepvise16 eseten a kepviselt kisebbseg hivatalos nevet az 1. szamu jelii16 
szervezet helyere kell beimi. Szervezet( ek) jeliillje eseten valaszthatoan a szervezet( ek) hivatalos 
nevet vagy hivatos riividiteset kell beimi. A valasztott nevformat a szervezet neve mellett kell 
megjeliilni. 

Tiibb szervezet altaI inditott jeliilt bejelento lapjan meg kell jeliilni, melyik szervezet megbizott 
kepviseloje illetekes a jeliiles kajJCsim felmeriilo kerdesek, problemak tisztazasara. 
Kiiziis jeliilt eseten sziikseges a jelii16 szervezetek reszere egy kiiziis, 30 karakteres nev megadasa. 
Ezt az els6 kiiziis jeliilt eseteben kell csak beriigziteni, de ajanlatos minden kiiziisen inditott jeliilt 
bejelento lapjara rave·zetni. 

A datum honap adatat arab szammal kerjiik feltiintetrii. 

A bejelento lapon szerepl6 nyilatkozatot a jeliilttel ala kell iratni ahhoz, hogy a bejelentes 
ervenyes legyen. 

A 3000 lakos alatti telepiilesek polgarmesterjeliiltjeinek nyilatkozniuk kell arrol IS, hogy 
tarsadalmi megbizataskent, vagy fOallasban kivanjak ellatni a polgarmesteri feladatokat. 
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Szervezet / Jelolt* nevenek bejelentese kisebbsegi nyelven 

sorszam: ............... . 

Bejelenh~s helye: 

Megye: 

Telepiih~s: 

A szervezet I jel6lt* neve: ................................................................................................. . 

A szervezet I jel61t neve kisebbsegi nyelven: 

FIGYELEM! 

• a nevet a nernzetisegi abc betiiivel kell bejelenteni 
• a vastag kereten beliilre csak a nernzetisegi nev irhat6 

A bejelent6 abiirasa 

* A nern kivant resz t6rlend6 
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KL/a~ 1994. tVI ONKORMANYZATI VALASZTAs 

KOMPENzAcros LISTA ES JELOLTJEINEK BEJELENTESE A 10.000 -NEL TOBB 
LAKOSU TELEPULESEN 

Megye: 

Telepiil<:s: 

Az 1994. evi iinkonminyzati kepvisel6k valasztasilioz 

;] !ista nyilvantartasba vetelet a kiivetkezo adatokkal kezdemenyezziik 

.. !isla nyilvantartasba vett adatait az alabbiakban m6dositjuk 

- a !istat visszavonjuk ~ 

A !ista kepvise16jenek, megbizottjanak adatai: 

nev: 
~, .~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~,~.~,~,~,~, .~,~,~,~,~.~,~,~,~,~., 

postai iranyit6szam: ~ 

telepiiles + keriilet: ,~.~. ~. ~. ~.~.~.~,~. ~. ~. ~,~.~._.~. ~. ~. ~.~.~.~, 

eim:, , , , , , , , , ! ! , , ! , , ! , , • , , , , , , , , , ! , , , I , , 

telefonszam: , , , , , ! , ! , , , ! , ! ! 

faxszam: , , , , I , , ! , , , , , , , 

A listim ~ [6 jeliiltet allitunk. 

A listahoz tartoz6 "KLB" lapok szama: ~ db 
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KLIb. 
A szervezet ek) ill. kepviselt kisebbseg hivatalos neve: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kiiziis lista eseten: 
A kapcsolattarto szemely a~. szanlli szervezet kepvise16je. 

A jelii16 szervezetek neve a kiivetkezo formaban jelenjen meg a szamitogepes statisztikakban, 
kiadvanyokon: 

, , ! , , , , , , , I , , , , ! , , , , , , , , , , , , , , , 

Kelt, ........................................................ 1994. ~. ~. 

A bejelento aliiinisa 
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KL/c. 
A V ALAszT AS! BIZOTTsAG DONTESE 

A !istat a valasztason indu16kent nyilvantartasba veszem / nem veszem nyilvantartasba. • 

Indok: ....................................................................................................... . 

Kelt: ...................................................... , 1994. ~.~. 

Valasztasi Bizottsag 

Feldolgozva: 1994. ~.~. 

Valasztasi Munkacsoport 

A V ALASZT AS! BIZOTTsAG MEGSEMM!SIT6 DONTESE 

A fenti !ista elfogadasat megsemmisitem. 

!ndoka: ..................................................................................................... . 

Kelt: ...................................................... , 1994. ~.~. 

Valasztasi Bizottsag 

Feldolgozva: 1994. ~.~. 

Vruasztasi Munkacsoport 

• A nem kivant fesz torlend6! 

• 
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KL/d. 

VAlASZTASINnJNKACSOPORT 

A !ista allitasahoz megadott adatok ellen6rzeset es e16zetes nyilvantartasba vetelet elrendelem. 

A lista.atvetelenek id6pontja: 1994.~.~. 

Kelt: ...................................................... , 1994.~.~. 

Helyi V:iJasZlasi Munkacsoport 

AZ ADA TOK FELDOLGOZASA 

Sikeres - sikertelen • 

Oka: .:: ................................................................................................... . 
A bevitt adatok kifogastalanok - javitand6k, kiegeszitend6k. • 

Kelt: ...................................................... , 1994.~.~. 

Melleklet: az adatok gepi masolata 

a rogzitest vegz6 ValasZlasi Munkacsoport 

AZ ADATOK FELDOLGOZASA 

Sikeres - sikertelen • 

Oka: ...................................................................................................... . 
A bevitt adatok kifogastalanok - javitand6k, kiegeszitend6k. • 

Kelt: ...................................................... , 1994.~.~. 

Melleklet: az adatok gepi masolata 

• a riigzitest vegz6 V:iJasztasi Munkacsoport 

• A nem kivant resz tiirlend6 
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KLB. 1994.tVI ONKORMANYZATI VALASZTAS 

BETETLAP 
KOMPENZAcros LIST A ALLiT ASA, KEPVrSEL6JEL0L TEK ADA T AI 

Az 1 k 'I 'ilh k' 1994. evi 6nkonnanyzati kepvlse d va asztas oz erem 

0 jel61t adatainak nyilvantartasba vetelt!t a lista indul6 felt61tesehez 

0 jel61t nyilvantartasba vett adatainak m6dositasat 

0 je16\t nyilvantartasba vetelenek visszavonasat 

Telepiiles: 

Je16ld szerv: 

j.sorsz* Jel6lt adatai 
JeJolt neve egysoros in!sm6ddal: 

l....L...L....L' , , , f , , , , , , , , , 

kc.~tsoros irasm6ddal: 

szemelyazonosito jele: 
JeWlt ertesitesi dme: 

irsz.+ telepiiles + keriilet: L......L.....J. 

cim:, , , , 1 , 

telefonszam: 

Alulirott nyilatkozom. hogy 
a.) valasztojoggal rendelkezem 
b.) • jeltilest e1feg.dem 

NYILATKOZAT 

c.) nines olyan tisztsegem, arne I)' osszeferhetetlen kepvise16i megbizatisommaJ, illetve megva.la~ztasom 
eseten arrol lemondok 

Kelt: ................................................. , 1994.~.~. 
A jelolt alainisa 

JeW! tsegemn511emondok, visszah:pek 

Kelt: ................................................. , 1994.~.~. 
A jeiolt atairasa 

Kelt, ................................................................ 1994.~.~. 
* a je!olt listan bejelenten helyenek saTszama A bejelento alAirasa 
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Bizonylat kitoltesi utasitas 

Bizonylat azonosit6ja: KL 

Bizonylat neve: KOMPENZAcI6s LIST A ES JELOL TJEINEK BEJELENTESE A 
10.000 -NEL TOBB LAKOSO TELEPULESEN 

Ezen a bizonylaton kell bejelenteni a Helyi Valasztasi Munkacsoportnak az 1994. evi 
onkormanyzati kepvise16valasztason egyeni jeloltet indit6 szervezetek 1O.000-nel tobb lakosu 
telepiilesen allitott !istaja azonosit6 adatait es a !ista kepvise16jelOltjeinek adatait, melyek a 
valasztasok technikai lebonyolitasiboz is sziiksegesek. 

A bizonylatot lista nyilvantartisba vetele, a nyilvantartott adatok m6dositasa vagy visszalepes 
celjab611ehet kitolteni, melyek koziil csak egyet szabad kivalasztani. 
Ezt a bizonylatot kell kitolteni a jelolt kiesesekor a listar61, jelolt nyilvantartott adatainak 
helyesbitesekor is. 
A bizonylat kitoltesenek altalanos szabilyai: 

A kitoltendo rovatok tobbsegebe a megjelolt adatokat kell beimi. Abban az esetben, 
ha a lehetseges valaszok el6tt 0 szerepel, a megfelel6 valaszt a rubrikaba 
helyezett X -szel jeloljiik be, 
A kitoltend6 rovatokat a magyar ABC nagy es kisbetiiivel kell kitolteni, 
Minden rovatban csak olyan hosszUsagu adat adhat6 meg, ahany betiihely a 
bizonylaton rendelkezesre all. 

A nev- es szervezet adatok kitiiltesenek pontossagara iigyelni kell, mert az adatok igy keriilnek 
nyilvantartisba, igy jelennnek meg minden vilasztasi iraton (szavazatosszesit6 adatJapon, 
jegyz6konyvon), a szimit6gepes vilasztasi rendszer kepemy6in, szamit6gepes tablakon, es a 
valasztasi kiadvanyokban. 

A nyomtatvany rovatait a kovetkez6k szerint kell kitolteni: 

A !ista megbizottjakent egy olyan szemelyt keriink megnevezni, aki a listaval kapcsolatos 
adminisztrativ iigyekben illetekes intezkedni, akivel a valasztasi bizottsagok, illetve azok 
munkacsoportjai a kapcsolatot tarthatjak. 
A megbfzott cim adatainal : 

a telepiiles rovatnal a keriiletet kerjiik arab szammal megadni, 
a kozteriilet rovatok kitoltesenek nincsenek formai eloirasai, az utca neve, es a 
azszim a szokasos formaban irhat6 Ie, 
a telefon es faxszam rovatnal kerjiik a korzetsiim megadasat is. 

Tobb szervezet altai allitott lista eseten a !ista kepviselOjenek adatait nem kell kitolteni. 

A listan allitott jeloltek szima es a listiboz tartoz6 KLB lapok szima meg kell egyezzen 
egymissal. 
A kompenzaci6s listat allit6 szervezet( ek) vagy kisebbsegek neve mellett azt is meg kell jelolni, 
hogy hivatalos nevet, vagy hivatalos roviditest adtak meg. 

Tobb szervezet altai allitott lista bejelent6 lapjan meg kell jelOlni, melyik szervezet megbizott 
kepvisel6je illetekes a felmeriil6 kerdesek, problemik tisztazasaban. 
Ebben az esetben sziikseg van arra, hogy megadjanak egy 30 karakteres kozos nevet a jelol6 
szervezetek. 
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A bizonylathoz jeloltenkent egy db. KLB betetlapot kell kitoltve mellekelni. A je16lt adatainak 
kitoltesi szabalyai: 

a jelolt neve rovatnal 4 betiihely all rendelkezesre a nevet mege1c5zo szokasos 
megkiilonbozteto jelzesek (dr., ifj., ozv., stb.) beirasara. Ezek koziil csak egy 
megjeloles hasznalhat6. A jeloltek egy- es ketsoros nevenel kerjiik ugyanazt beimi, 
a jelolt szemelyazonosit6 jelet a szamit6gepes rendszereken beliili egyedi azonositas 
celjab61 kell rnegadni, 
a telepiiles rovatnal a keriiletet kerjiik arab szarnrnal megadni, 
a kozteriilet rovatok kitoltesenek nincsenek formai eloirasai, az utca neve, es a 
hazszam a szokasos formaban irhat6 Ie, 
a telefonszam rovatnal kerjiik a korzetszam rnegadasat is. 

A bejelento lapon szerep1c5 nyilatkozatot a jelolttel. ala kell iratni ahhoz, hogy a bejelentes 
ervenyes legyen. 

A datum h6nap adatat arab szarnmal kerjiik feltiintetni. 
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T/a. 1994. tVI ONKORMANYZA TI V ALASZTAs 

FOV AROSI / MEGYEI KOZGYULES V ALASZTAsAN ALLiTOTT LISTA ADA T AI 

F6varoslMegye*: 

o 10 000 lakos alatti 

J 10 000 lakos feletti telepiilesek valasztokeIiilete. 

Az 1994. evi onkonnanyzati kepvise16k valasztasilioz az alabbiakban leirt f6varosi / megyei*listilioz 

0 a lista nyilvantartasba vetelet a kovetkez6 adatokkal kezdemenyezziik 

CJ a lista nyilvantartasba vett adatait az alabbiakban modositjuk 

U a !istat visszavonjuk 

A !ista kepvisel6jenek, megbizottjanak adatai: 

nev: , , , , , , , , , , 

postai iranyitoszam: ~ 

telepiiles + keIiilet: ,L.L. ....... ~L.L. ....... ~L.L.-'-'~L.L.-'-'~~ 

cim:, , , , , , 

telefonszam: 

faxszam: 

A listlin '-'-'-' f6 jeloltet allitunk. 

A listahoz tartozo "TB" lapok szama: '-'-'-' db 
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T/b. 
A szervezet( ek) ill. kepviselt kisebbseg hivatalos neve: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kozos lista eselen: 

A kapcsolattarto szemely au szamli szervezet kepvise16je. 

meg'elenitese: 

o hivatalos nev 
o hivatalos 

r6vidites 

o hivatalos nev 

o hivatalos 
rovidites 

o hivatalos nev 

o hivatalos 
rovidites 

o hivatalos nev 

o hivatalos 
rovidites 

o hivatalos nev 

o hivalalos 
r6vidites 

CJ hivatalos nev 

D hivatalos 
rovidites 

A jelo16 szervezetek neve a kovetkezo formaban jelenjen meg a szamitogepes statisztikakban, 
kiadvanyokon: 

Kelt, ........................................................ 1994. '-'-.>. '-'-.>. 

A bejelento alainlsa 
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Tic. 
A V ALASZTAsI BIZOTTSAG Dl>NTESE 

A listat a valasZUison indu16kent nyilvantartasba veszem / nem veszem nyilvantartasba. * 

Indok: ....................................................................................................... . 

Kelt: ...................................................... , 1994. ~.~. 

ValasZUisi Bizottsag 

Feldolgozva: 1994. ~.~. 

Valasztasi Munkacsoport 

A V ALASZT ASI BIZOTTSAG MEGSEMMISIT6 Dl>NTESE 

A fenti lista elfogadasat megsemmisitem. 

Indoka: ..................................................................................................... . 

Kelt: ...................................................... , 1994. ~.~. 

Valasztasi Bizottsag 

Feldolgozva: 1994. ~.~. 

Valasztasi Munkacsoport 

* A nem kivant resz t6rlend6! 
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Tid. 

V ALASZTAsI MUNKACSOPORT 

A lista rulitasilioz megadott adatok ellen6rzeset es e16zetes nyilvantaruisba vetelet elrendelem. 

A lista atvetelenek id6pontja: 1994 ....................... 

Kel t: ...................................................... , 1994 ...................... . 

Helyi Valaszt:isi Munkacsoport 

AZ ADATOK FELDOLGOZASA 

Sikeres - sikertelen • 

Oka: ...................................................................................................... . 
A bevitt adatok kifogastalanok - javitand6k, kiegeszitend6k. • 

Kelt: ...................................................... , 1994 ...................... . 

Melleklet: az adatok gepi masolata 

a r6gzitest vegz6 Valasztasi Munkacsoport 

AZ ADATOK FELDOLGOZASA 

Sikeres - sikertelen • 

Oka: ...................................................................................................... . 
A bevitt adatok kifogastalanok - javitand6k, kiegeszitend6k. • 

Kelt: ......... , ............................................ , 1994 ...................... . 

Melleklet: az adatok gepi masolata 

a r6gzitest vegz6 Valasztasi Munkacsoport 

• A nem kivant resz t6rlend6 
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TB. 1994. tVI ONKORMANYZA TI V ALASZT As 

BETETLAP 
FOV MOSI / MEOYEI KOZOYULES V ALASZT AsAN ALLiTOTT LISTA ADA T AIHOZ 

Az 1994 ' '''nk . eVJ 0 onnanyzatJ I"k 'I 'ili k' epVJse 0 va asztas oz erem 

0 jeliilt adatainak nyilvantartasba vetelet a !ista indul6 feltiiltesehez 

LJ jeliilt nyilvantartasba vet! adatainak m6dositasat 

0 jeliilt nyilvantartasba vetelenek visszavonasat 

Telep(iJes: 

Jeliilii szerv: . 

j.sorsz· Jei6lt adatai 
Je!olt neve egysoros inismoddal: 

~I"""""" 

ketsoros irasm6ddal: L.....L....L... C' ~'_'~'_'~'~'~'-"~'-'-"""'~~~~~~ 

, , 

szemelyazonosit6 jele: 
Jelolt ertesitesi cime: 

irsz.+ telepiiles + keriilet: L.....L....L... 

eim:, , ,', , 

telefonszam: 

NYILATKOZAT 
Alulirott nyilatkozom, hogy 

a.) valaszt6joggal rendelkezem 
b.) a jel51est elfogadom 

c.) nines olyan tisztsegem, amely osszeferhetetlen kepvisel6i rnegbizatasommal, iIletve megvaJasrusom 
eseten arr61 lemondok 

Kelt: ................................................. , I 994.L-L..J'L-.l.-J' 
A jel5lt ahiinisa 

JelOltsegemrollemondok, visszalepek 

Kelt: ................................................ , 1994.~.~. 
A jelolt aIainisa 

Kelt, ................................................................ 1994. ~ ............. 
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Bizonylat kitiiltesi utasitas 

Bizonylat azonosit6ja: T 

Bizonylat neve: FOY AROSI / MEGYEI KOZGYULI::S Y ALASZT AsAN ALLiTOTT 
LISTA ADATAI 

Ezen a bizonylaton kell bejelenteni a Teriileti Yalasztasi Munkacsoportnak az 1994. evi 
iinkonnanyzati kepviselc5valasztason indul6 fc5varosi, megyei !ista azonosit6 adatait es a !ista 
kepviselc5jeliiltjeinek adatait, melyek a valasztasok technikai lebonyolitasithoz is sziiksegesek. 
A lapon jeliilni kell, hogy 10000 lakos alatti vagy feletti telepiiIesek valaszt6keriiletenek listajat 
jelentik be. 
A bizonylatot lista nyilvantartasba vetele, a nyilvantartott adatok m6dositasa vagy visszalepes 
celjab611ehet kitiilteni, melyek kiiziil csak egyet szabad kivalasztani. 
Ezt a bizonylatot kell kitiilteni a jeliilt listar61 val6 kiesesekor vagy jeliilt nyilvantartott adatainak 
helyesbitesekor is. 
A bizonylat kitiiltesenek altalanos szabalyai: 

A kitiiltendc5 rovatok tiibbsegebe a megjeliilt adatokat kell beimi. Abban az esetben, 
ha a lehetseges valaszok elc5tt 0 szerepel, a megfelelc5 valaszt a rubrikaba 
helyezett X -szel jeliiljiik be, 
A kitiiltendc5 rovatokat a magyar ABC nagy es kisberuivel kell kitiilteni, 
Minden rovatban csak olyan hosszUsagu adat adhat6 meg, ahany beruhely a 
bizonylaton rendelkezesre all. 

A nev- es szervezet adatok kitiiltesenek pontossagara iigyelni kell, mert az adatok igy keriilnek 
nyilvantartasba, igy jelennnek meg minden yalasztasi iraton (szavaz6Iap, szavazatiisszesitc5 
adatlapon, jegyzc5kiinyviin), a szamit6gepes valasztasi rendszer kepemyc5in, szamit6gepes 
tablakon, es a valasztasi kiadvanyokban. 

A nyomtatvany rovatait a kiivetkezc5k szerint kell kitiilteni: 

A lista megbizottjakent egy olyan szemelyt keriink megnevezni, aki a !istaval kapcsolatos 
adminisztrativ iigyekben illetekes intezkedni, akivel a valasztasi bizottsagok, illetve azok 
munkacsoportjai a kapcsolatot tarthatjak. 
A kepvise1c5 cimenel : 

a telepiiles rovatnal a keriiletet kerjiik arab szammal megadni, 
a kiizteriilet rovatok kitiiltesenek nincsenek fonnai elc5irasai, az utca neve, es a 
hazszam a szokasos fonnaban irhat6 Ie, 
a telefon es faxszam rovatnal kerjiik a kiirzetszam megadasat is. 

Tiibb szervezet altai allitott lista bejelentc5 lapjan a kepviselc5 adatait nem kell megadni. 

A listan allitott jeliiltek szama es a listahoz tartoz6 TB lapok szama meg kell egyezzen 
egymassal. 
A !istat allit6 szervezet(ek) vagy kisebbsegek neve mellett azt is meg kell jeliilni, hogy hivatalos 
nevet, vagy hivatalos riividitest adtak meg. 

Tiibb szervezet altai allitott lista bejelentc5 lapjan meg kell jeliilni, melyik szervezet megbizott 
kepviselc5je illetekes a felmeriilc5 kerdesek, problemak tisztazasara. 
Ebben az esetben sziikseg van arra, hogy megadjanak egy 30 karakteres kiiziis nevet a jeliilc5 
szervezetek. 
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A bizonylathoz jeliiltenkent egy db. TB betetlapot kell kitiiltve mellekelni. A jeliilt adatainak 
kitiiltesi szabalyai: 

a jeliilt neve rovatnal 4 betiihely all rendelkezesre a nevet mege16zo szokasos 
megkiiliinbiizteto jelzesek (dr., ifj., iizv., stb.) beirasara. Ezek kiiziil csak egy 
megjeliiles hasznalhat6. A jeliiltek egy- es ketsoros nevenel keIjiik ugyanazt beimi. 
a jeliilt szemelyazonosit6 jelet a szamit6gepes rendszereken beliili egyedi azonositas 
celjab61 kell megadni, 
a telepiiles rovatnal a keriiletet kerjiik arab szarnmal megadni, 
a kiizteriilet rovatok kitiiltesenek nincsenek formai eloirasai, az utca neve, es a 
hazszam a szokasos formaban irhat6 Ie, 
a telefon es faxszam rovatnal keIjiik a kiirzetszam megadasat is. 

A bejelento lapon szerep16 nyilatkozatot a jeliilttel. ala kell iratni ahhoz, hogy a bejelentes 
ervenyes legyen. 

A datum h6nap adatat arab szarnmal keIjiik feltiintetni. 
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KKLI a. 1994. tVI KISEBBStGI ONKORMANYZATI V ALASZTAs 
KlSEBBSEGI KOZOS KOMPENZACI6s LIST A ALLIT ASA 

Megye: 

TelepiiJes: 

Az 1994. evi helyi kisebbsegi onkorrminyzati kepvisel6vruaszUishoz bejelentjiik, hogy az a1:ibbi 
kisebbsegi szervezetek es fiiggetlen kisebbsegi jeloltek inditanak kozos listat: 

A kepviselt kisebbseg: 
LJ bolgar CJ nemet ~ szerb 
iJ cigany 0 orrneny ~ szlovak 
0 gorog 0 roman ~ szloven 
CJ horvat CJ ruszin 0 ukran 
J lengyel 

Kozos kompenzacios listat indito kisebbsegi szervezetek es fiiggetlen kisebbsegi je16ltek szarna: '-'-' 

NYILATKOZAT 

Alulirott, a feltiintetett kisebbsegek jel61tjeit allito szervezetek, a kisebbsegek kepviseletet vallalo 
fiiggetlen kepvisel6jel61tek valamennyien es egybehangzoan kijelentjiik, hogy a vegyes vruasztasi 
rendszerben telepiilesiink6n k6z6s kisebbsegi kompenzacios listan kivanjuk inditani jel6ltjeinket, illetve a 
k6z6s kisebbsegi kompenzacios listan kivanunk indulni .. 

A k6z6sen kompenzacios listat allito kisebbsegek: 

szervezet, jel6lt neve: megbizott, je16lt al:iirasa 
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KKL/b. 
A V ALASZT AS! BIZOTTSAG DONTESE 

A listruillitast elfogadom - visszautasitom • 

Kelt: ...................................................... , 1994. ~.~. 

Valasztasi Bizottsag 

Feldolgozva: 1994. ~.~. 

Valasztasi Munkacsoport 

A V ALASZT AS! B!ZOTTSAG MEGSEMM!SiT6 DONTESE 

A k6z6s listaallitas elfogadasat megsemmisitem. 

Indoka: .................................................................................................. . 

Kelt: ...................................................... , 1994.~.~. 

VaIasztasi Bizottsag 

Feldolgozva: 1994. ~.~. 

Valasztasi Munkacsoport 

AZ ADA TOK FELDOLGOZASA 

Sikeres - sikertelen • 

Oka: ........................................................................................................... . 

A bevitt adatok kifogastalanok - javitand6k, kiegeszitend6k • 

Kelt: ...................................................... , 1994. ~.~. 

VaIasztasi Munkacsoport 
MelIeldet: az adatok gepi masolata 

• A nem kivant resz t6rlend6 
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Bizonylat kitoltesi utasitas 

Bizonylat azonosit6ja: KKL 

Bizonylat neve: KISEBBSEGI KOZOS KOMPENZAcI6s LISTA ALLlTAs 

Ezen a bizonylaton kell bejelenteni a Helyi Valasztasi Munkacsoportnak az 1994. evi 
onkonnanyzati kepvisel6vaIasztason egyeni jeloltet indit6 kisebbsegi szervezetek es kisebbsegi 
fuggetlen jeloltek-kozos kompenzici6s lista allitasara vonatkoz6 szandekat. 

A bizonylat csak 1 O.OOO-nel tobb lakosu telepiilesekre vonatkozik. 
Kozos kompenzaci6s listat csak akkor lehet allitani, ha az adott kisebbsegek valamennyi jeloltje 
a kozos listan kivan indulni. 
A bizonylat kitoltesenek szabalyai: 

A kitoltend6 rovatok tobbsegebe a megjelolt adatokat kell beirni. Abban az esetben, 
ha a lehetseges valaszok e16tt $ szerepel, a megfele16 valaszt a rubrikaba 
helyezett X -szel jeloljiik be. 
A kitoltend6 rovatokat a magyar ABC nagy es kisbetiiivel kell kitolteni. 
Minden rovatban csak olyan hosszUsagu adat adhat6 meg, ahiny betiihely a 
bizonylaton rendelkezesre all. 
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III. 

A nemzeti es etnikai kisebbsegek reszvetele 
az onkormanyzati valasztasokon 

I. Az 1994. evi helyi iinkonmmyzati valaszhisokon a nernzeti es etnikai kisebbsegek ket formaban 
vehetnek reszt: 

a) a telepiilesi iinkormanyzatok valasztasan, 
b) a nernzeti es etnikai kisebbsegi iinkormanyzatok valaszmsan. 

Ad. a) A telepiilesi iinkormanyzatok valasztasanal a kisebbsegeket kedvezmenyek illetik meg. 

A 1 O.OOO-nel kevesebb lakosti telepiileseken az iinkormanyzati kepviselotestiilet megvruaszt<isanal, 
ha a kislistas vruasztason az adott kisebbseg jeliiltjebol nem lett kepviselo, lehetosege van 
kedvezmenyes mandatum megszerzesere, ha a kepviselotestiiletbe a legkevesebb szavazattal 
bekeriilt kepviselo szavazatszamanak legalabb a felet megkapta. A kedvezmenyes kepviselOi hely 
a kepviselotestiilet eredeti letszamahoz hozzaad6dik; a kisebbsegi kepviselo jogaillisa megegyezik 
a tiibbi kepviselO jogaival, illetoleg kiitelezettsegeivel. A kedvezmeny a kisebbsegeket kiiliin-kiiliin 
illeti meg. 

A lO.OOO-nel tiibb lakosti telepiileseken kedvezmennyel indithatnak listat a kisebbsegek. Mig a 
partok, tarsadalmi szervezetek kiiziil csak azok allithatnaklistat, amelyek az egyeni valaszt6keriiletek 
egynegyedeben egyeni jeliiltet tudtak inditani, addig a kisebbsegeket ilyen feltetel nem terheli. A 
kisebbsegi lista a t6rveny erejenel fogva jiin letre, azon valamennyi kisebbsegi jeliilt (kisebbsegi 
szervezet jeliiltje vagy fiiggetlenjeliilt) kisebbsegenkent kiiliin-kiiliin szerepel, de az egyes kisebbsegi 
jeliiltek kiiziis listan is indulhatnak. A kisebbsegi lista a szavazatok aranyaban kap mandatumot. 

Ha azonban az altalanos szabalyok szerint az adott kisebbsegi lista nem jut mandatumhoz, akkor a 
lista mar a mandatumszerzeshez sziikseges legkevesebb szavazat egynegyedenek elerese eseten is 
mandatumot szerez. A kisebbsegi lishir61 az egyeni valaszt6keriiletben megszerzett szavazatszam 
alapjan kapnak mandatumot a jeliiltek. 

A kedvezmenyes mandatumok szama - kisebbsegi listankent kiiliin-kiiliin - egy. A kedvezmenyes 
kepviselOi hely a kepviselOtestiilet eredeti letszamahoz hozzaad6dik, a kisebbsegi kepviselo 
jogallasa megegyezik a tiibbi kepviselO jogaival, iIletoleg kiitelezettsegeivel. 

A telepiilesi 6nkormanyzatok valasztasanal a jeliiltallitasban, tovabba a polgarmester, valamint a 
fOvarosi, megyei kiizgyiiles tagjainak megvalasztasaban a kisebbsegeket kiiliin kedvezmeny nem 
illeti meg, a mandatumokert a partokkal, tarsadalmi szervezetekkel azonos feltetelek mellett 
versenyeznek. 

Ad. b) 
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kezdemenyeznie kell, kezdemenyezes hianyaban a valasztas nem keriil kitiizesre. A kezdemenyezesre 
tiz nap all rendelkezesre, melyet atto I a napto I kell szamitani, amely napon akiiztarsasagi elniik kitiizi 
a telepiilesi iinkormanyzatok valasztasat. A hatarido jogveszto, ezert kiiliiniisen iigyelni kell arra, 
hogy a sajto, a radio, a televizio utjan a kisebbsegi szervezetek kello idoben tajekoztatast kapjanak 

. a kezdemenyezes sziiksegessegerol es annak hataridejerol. E eel erdekeben a BM Orszagos 
Valasztasi Irodaja a valasztasi fiizetek 14. szamaban kiizetette - 13 kisebbsegi nyelven is - a 
kezdemenyezes iratmintajat es az ehhez sziikseges tudnival6kat. A valasztasi fiizetnek az emlitett 
szama mind a 3.200 polgarmesteri hivatalban rendelkezesre all, igy a kisebbsegi valasztasok irant 
erdeklOdo valaszt6polgarok minden polgarmesteri hivatalban teljeskiirii tajekoztatast kaphatnak. 

A kisebbsegi iinkormanyzatok valasztasat iit valaszt6polgar kezdemenyezheti a telepiiles jegyzojenel 
a polgarmesteri hivatalban. A tiirveny elOirasa szerint a kezdemenyezesnek tartalmaznia kell a 
kezdemenyezo nevet, lakeimet, szemelyazonosit6 jelet, tovabba sajat kezii alairasat. 

A helyi valasztasi bizottsag a valasztast megelOzo 45. napon diint a kisebbsegi iinkormanyzati 
valasztas kitiizeserol es a tiirvenyes feltetelek meglete eseten kiiteles kitiizni akisebbsegi iinkormanyzati 
valasztast. A valasztashoz kapesol6d6 hataridoket es hatamapokat a helyi valasztasi bizottsag kesobb 
allapitja meg, es a helyben szokasos m6don (helyi ujsag, kabeltelevizi6, hangosbeszelo stb.) teszi 
kiizze. 

A kisebbsegi iinkormanyzat tagjainak szamat tiirveny allapitja meg: 

- 1.300-nal kevesebb lakosu telepiilesen 3 fO, 
- 1.300-nal tiibb lakosu telepiileseken, beleertve a fOvarosi keriileteket is 5 fo. 

A kisebbsegi iinkormanyzati valasztason jeliilt lesz minden valaszt6polgar, aki a kisebbseg kepviseletet 
- egyoldalu jognyilatkozattal - vallalja es legalabb 6t valaszt6polgar ajanlasat 6sszegylijti. A 
jel61tajanlasra - a telepiilesi 6nkormanyzati valasztassal azonos m6don - ajanl6iv vagy ajanl61ap 
(titkos ajanlas) szolgal. 

A kisebbsegi 6nkormanyzat megvalasztasara 6na1l6 szavaz61ap szolgal. A szavaz61apra felkeriil 
valamennyi kisebbsegi jel6lt, kisebbsegenkent 6na1l6 oszlopban, a jel61tek neve abeee sorrendben. 
A valaszt6polgar ervenyes szavazatot esak egy kisebbsegre adhat Ie, es legfeljebb annyi jel6ltre 
szavazhat, amennyi a megvalaszthat6 kisebbsegi kepviselOtestiilet letszama. A jel6ltek k6ziil 
kepviselok - a kislistas valasztas szabalyai szerint - azok lesznek, akik a megvalaszthat6 kepviselOk 
szama szerint a legt6bb szavazatot kaptak. 

A kisebbsegi 6nkormanyzati valasztas ervenyessegi feltetele, hogy az adott kisebbsegi kislistara 
10.000 vagy annal kevesebb lakosu telepiilesen legalabb 50, 10.000-nel t6bb lakosu telepiilesen 
legalabb 100 valaszt6polgarervenyesen szavazzon. Az ervenyessegi feltetel kisebbsegenkent kiiliin
kiil6n all fenn, igy pI. ha nemet, roman es eigany kisebbsegi valasztas is van, akkor 3 x 50, illetve 
3 x 100 ervenyes szavaz61ap sziikseges ahhoz, hogy mindharom valasztas ervenyes legyen. 

Ha a jel61es eredmenyekent nem volt annyi jel6lt, mint a megvalaszthat6 kepviselOk szama, vagy 
az ervenyes szavaz61apok szama egy kisebbseg vonatkozasaban nem eri el az 50-et, illetve 100-at, 
akkor nem alakul meg a kisebbsegi 6nkormanyzati kepviselOtestiilet. A kepviselOtestiilet 
megvalasztasara legk6zelebb az altalanos valasztast k6veto ev novembereben keriilhet sor, felteve, 
ha!l valasztas kitiizeset - a valasztas elott legalabb hatvan nappal - 6t valaszt6polgar kezdemenyezi. 
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2. A nemzeti es etnikai kisebbseg 9 tagu fOvarosi onkonnimyzatat a f6varosi keriiletek elektorai 
valasztj ak. Elektorok a keriileti onkonnimyzati kepvisel6k, akiket kisebbsegi kepvisel6kent vruasztottak 
meg, a keriiletekben letrejott helyi kisebbsegi onkonnimyzatok kepvise16testiiletenek tagjai, valamint 
a kiilon erre a eelra valasztott elektorok. 

Ha az adott kisebbseg a f6varos egyik keriileteben sem hoz letre helyi kisebbsegi onkonnimyzatot, 
akkor tiz, magat az adott kisebbseghez tartoz6nak va1l6 es a f6varosban lak6hellyel rendelkez6 
valaszt6polgar kezdemenyezesere vruaszt6i gyiilest kell osszehivni. A valaszt6i gyiilesen a kislistas 
valasztas szabalyai szerint valasztjak meg a kepvisel6ket. A valasztas akkor ervenyes, ha legal<ibb 
100, a fOvarosban lak6hellyel rendelkez6 valaszt6polgar ervenyesen szavazott. 

II. A nernzeti es etnikai kisebbsegek orszagos onkonnanyzatanak valasztasara a telepiilesi 
onkonnanyzatok megvruasztasa utim 120 napon beliil keriil sor. Az orszagos onkonnimyzat 
megvalasztasanak id6pontjat az Orszagos Valasztasi Bizottsag tiizi ki, az eljarasi kerdesek 
szabalyozasara a beliigyminiszter rendeletet alkot. 

Az orszagos onkonnimyzattagjai szamanakals6 es fels6 hatarattiirveny allapitjameg. A valasztasban 
reszt vehetneka telepiilesi onkonnanyzatok kisebbsegi kepvisel6i, a helyi kisebbsegi onkonnimyzati 
kepvisel6k (beleertve a kisebbseg f6varosi onkonnimyzatanak kepvisel6it is), tovabba a sz6sz616k, 
valamint az elektorok. 

Elektorok valasztasara azokban a kozsegekben, varosokban keriilhet sor, ahol az adottkisebbsegnek 
nines telepiilesi vagy kisebbsegi onkonnimyzati kepvise16je, illet61eg sz6sz616ja. Az elektort 
"valaszt6i gyiilesen" valasztjak azok a valaszt6polgarok, akik valamely kisebbseghez tartoz6nak 
valljak magukat. A valaszt6i gyiilest a helyi valasztasi bizottsag hivja ossze a telepiilesi valasztast 
kovet6 60 napon belii!' A megvruasztott elektorok n\szt vesznek a kisebbsegi orszagos onkonnimyzat 
tagjainak megvruasztasaban. 

* * * 
A kisebbsegek a vruasztasok alkalmaval sajat anyanyelviiket hasznalhatjak. A Beliigyminiszterium 
Orszagos Valasztasi lrodaja a kisebbsegeket erint6 nyomtatvanyokat a kisebbsegek nyelven is 
elkeszitteti. A szavaz61apon - keresre - a jelolt, illet61eg szervezetenek neve a kisebbseg nyelven is 
szerepe!. 

A telepiilesi onkonnanyzatok valasztasara a kisebbsegi jeloltek a valasztasi kampanyukhoz allami 
tamogatast igenyelhetnek. A tamogatas osszege jeloltenkent 2.000 forint, amelyet ajelOlt nyilvantartasba 
veteler61 sz616 helyi valasztasi bizottsagi dontes alapjan a jegyz6t611ehet igenyelni. 

A tamogatas a fiiggetlen jeloltet is megilleti. A fiiggetlen jeloltek szemely szerint, a kisebbsegi 
szervezethez tartoz6 jelolt utan jar6 osszeget a kisebbsegi szervezet kapja meg. A tamogatas dologi 
kiadasokra (nyomda, utikoltseg stb.) fordithat6, szemelyi kiadast nem tartalmazhat. 

Az onkonnanyzati valasztas id6szakaban valamennyi polgannesteri hivatalban valasztasi infonnaci6s 
szolgruat miikodik. Javasoljuk, hogy a kisebbsegek kepvise16i vegyek fel a kapesolatot az illetekes 
valasztasi infonnaei6s szolgalattal, munkaesoporttal annak erdekeben, hogy minel reszletesebb 
tajekoztatast kaphassanak a valasztas eljarasi, teehnikai kerdeseir6!. 
Kiilonosen fontos, hogy a telepiilesi onkonnanyzati valasztasokon valamennyi,jeloltet allit6 kisebbsegi 
szervezet, illetve kisebbsegi fiiggetlenjelolt a szavazatszamlal6 bizottsagba, tovabba a helyi vruasztasi 
bizottsagba delegalja megbizottjat, aki reszt vesz a bizottsag tevekenysegeben, es ellen6rizheti a 
valasztas tisztasagat, el6segitve ezzel a zokken6mentes lebonyolitast. 
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IV. 

A jeloles, szavazatosszesites es eredmenymegallapitas 
technikai leirasa 

az 1994. evi onkormanyzati valasztason 

1. A valasztas rendszerenek attekintese 

Az onkorrminyzati valasztas celja az, hogy az orszag telepiilesein es megyeiben, valamint a f6varosban 
letrejojjenek az uj onkormanyzatok es megvalasztasra keruljenek a kisebbsegi onkormanyzatok. 

Az onkormanyzati valasztas egyfordul6s. 

Az onkormanyzati valasztas rendszere - igazodva az orszag telepiilesszerkezetehez - telepiilestipusonkent 
mas-mas elemekb61 all ossze. 

A 10.000 vagy annal kevesebb lakosu telepiilesen: 

- kislistas vaIasztasi rendszerben keriilnek megvalasztasra az onkormanyzati testiilet kepvisel6i; 
- kozvetleniil valasztjak a polgarmestert; 
-listas valasztas kereteben szavaznak a megyei onkormanyzat kepvisel6ire; 
- helyi kisebbsegi onkormanyzati kislistas valasztas kereteben vaIasztjak a helyi kisebbsegi on-

kormanyzatot. 

A felsoroltvalasztasi elemek egy-egy szavaz61apotjelentenek, igy a I O.OOOvagy kevesebb lakossagszamu 
telepiilesen a valaszt6polgarok 4 szavaz61appal valasztanak. Megjegyezziik, hogy azokon a telepiileseken, 
ahol akisebbsegeknem kezdemenyezik helyi kisebbsegi onkormanyzatvaIasztasat, ilyen valasztas nem 
lesz, es igy csak harom szavaz61ap keriil kiosztasra valaszt6polgaronkent. 

Amennyiben az onkormanyzati kepvise16k valasztasa soran megfele16 szamu kisebbsegi kepvise16 
keriil be a testiiletbe, kozvetett mOdon helyi kisebbsegi onkormanyzat johet letre. 
Az orszagos kisebbsegi onkormanyzatok valasztasahoz a telepiilesek elektorokat delegalhatnak. 

A 10.000 lakosnal nagyobb telepiileseken: 

- egyeni valaszt6keriileti rendszerben valasztjak az onkormanyzati kepvise16testiilet egy reszet, 
minden egyeni valaszt6keriiletben egy kepvisel6t; 
telepiiles szintii kompenzaci6s listan valasztjak az onkormanyzati kepvisel6testiilet masik reszet. 
A kompenzaci6s listara az egyeni valaszt6keriiletekb61 keriilnek fel a toredekszavazatok, igy a 
telepiileseken telepiilesi onkormanyzati listas szavaz61ap nincsen; 

- kozvetleniil valasztjak a polgarmestert; 
- listas vaIasztas kereteben szavaznak a megyei onkormanyzat kepvisel6ire; 
- helyi kisebbsegi onkormanyzati kislistas valasztas kereteben valasztjak a helyi kisebbsegi 

onkormanyzatot. 
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A felsorolt valasztasi elemek - a telepiiles szintii listas valasztas kivetelevel - egy-egy szavaz61apot 
jelentenek, igy a I 0.000 fonel nagyobb lakossagszamu telepiileseken a valaszt6polgarok 4 szavaz61appal 
valasztanak. 

Megjegyezes: 

- azokon a telepiileseken, ahol a kisebbsegek nem kezdemenyezik helyi kisebbsegi 6nkormanyzat 
valasztasat, ilyen valasztas nem lesz, es igy eggyel kevesebb szavaz61ap keriil kiosztasra 
valaszt6polgaronkent; 

- a megyei jogu varosokban - mivel azok nem tartoznak a megyei 6nkormanyzat hatask6rebe - nem 
szavaznak a megyei 6nkormanyzatra, ezert ott a szavaz61apok szama eggyel kevesebb. 

Amennyiben az 6nkormanyzati kepvise16k valasztasa soran megfelelo szamu kisebbsegi kepvise16 
keriil be a testiiletbe, k6zvetett mMon helyi kisebbsegi 6nkormanyzat j6het letre. 

Az orszagos kisebbsegi 6nkormanyzatok valasztasahoz a telepiilesek elektorokat delegalhatnak. 

A fOvarosi keriiletekben: 

- egyeni valaszt6keriileti rendszerben valasztjiik az 6nkormanyzati kepviselotestiilet egy reszet, 
minden egyeni valaszt6keriiletben egy kepvise16t; 

- keriileti szintii kompenzaci6s listan valasztjiik az 6nkormanyzati kepvise16testiilet masik reszet. 
A kompenzaci6s listara az egyeni valaszt6keriiletekbol keriilnek fel a t6redekszavazatok, igy a 
keriiletekben 6nkormanyzati listas szavaz61ap nincsen; 
k6zvetleniil valasztjiik a polgarmestert; 

- listas valasztas kereteben szavaznak a fovarosi 6nkormanyzat kepvise16ire; 
- helyi kisebbsegi 6nkormanyzati kislistas vaIasztas kereteben valasztjiik a helyi kisebbsegi 

6nkormanyzatot; 
- k6zvetleniil valasztjak a fopolgarmestert. 

A felsorolt valasztasi elemek - a keriileti szintii listas valasztas kivetelevel - egy-egy szavaz61apot 
jelentenek, igy a fovarosi keriiletek valaszt6polgarai 5 szavaz61appal szavaznak. 

Megjegyezziik, hogy azokban a keriiletekben, ahol a kisebbsegeknem kezdemenyezik helyi kisebbsegi 
6nkormanyzat valasztasat, ilyen valasztas nem lesz es igy eggyel kevesebb szavaz61ap keriil kiosztasra 
valaszt6polgaronkent. 

Amennyiben az 6nkormanyzati kepviselok valasztasa soran megfelelo szamu kisebbsegi kepvise16 
keriil be a testiiletbe, k6zvetett mMon helyi kisebbsegi 6nkormanyzat j6het letre . 

. A fOvarosi es azorszagos kisebbsegi 6nkormanyzatok valasztasahoza keriiletek elektorokatdelegalhatnak. 

A megyei iinkormanyzatok valasztasa - mint az az e16zoekbol kideriilt - listas valasztassal t6rtenik. 
A vaIasztas szempontjab61 a megye ket valaszt6keriiletre oszlik, az elso valaszt6keriiletet a megye 
kistelepiilesei (10.000 vagy annal kevesebb lakossal) alkotjiik, a masodikatpedig anagyobb telepiilesek, 
amelyek k6ziil azonban kimaradnak a megyei jogu varosok. Megyei jogu yaros minden megyeszekhely, 
valamint Dunaujvaros, H6dmezovasarhely, Nagykanizsa es Sopron. Mind a ket valaszt6keriiletben 
listat allitanak a jel610 szervezetek. de ket kiil6nb6zo listat, vagyis masok a listan felsorolt jel61tek. 
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A fOvarosi iinkormanyzat kepvisel6it f6varosi list:ikon valasztj:ik, a fOpolgarmestertpedig kiizvetleniil. 
Ezen a ket valasztason a f6varos egy valasztokeriiletet alkot. 

Az iinkormanyzati valasztasok utan fOvarosi es orszagos kisebbsegi iinkormanyzatok-valasztasara 
keriilhet sor kisebbsegenkent elektoros valasztasi formaban. 

A valasztasi rendszer korlatozza azt, hogy egy valaszthato polgar Mny helyen lehetjeliilt. Egy szemely 
e1fogadhategy kepvisel6testiileti, egy polgarmesteri, egy helyi kisebbsegi iinkormanyzati, valamintegy 
megyei vagy f6varosi listas es egy f6polgarmesteri jeliilest. Szerepelhetezen kiviil telepiilesi kompenzacios 
listan, illetve valaszthato kes6bb fOvarosi es orszagos kisebbsegi iinkormanyzatba. 

Amennyiben a kompenzaeios I ista jelii It jet po Igarmestemek vagy egyeni valasztokeriil etben kepvisel6nek 
valasztottak, a listarol tiiriilni kell. Amennyiben a kislista jeliiltjet polgarmestemek valasztottak, a 
kislistarol tiiriilni kell. Ameruiyiben egy jeliilt listas mandatumot szerez keriileti iinkormanyzatban is 
es fOvarosi iinkormanyzatban is, nyilatkoznia kell arrol, hogy a kett6 kiiziil melyiket fogadja el. 
Ugyanazon szemely szerezhet polgarmesteri es egyeni valasztokeriileti mandatumot is. 

A'z. iinkormanyzati valasztasokon az el6zetes adatok kiizlese es a vegleges jogi eredmenyt tamogato 
szamitogepes rendszer nem kiiliiniil el olyan mertekben, mint az a parlamenti valasztasok idejen volt. 
A valasztas napjat kiivet6 ejszakan mukiid6 tajekoztat6 szavazatiisszesit6 rendszer az el6zetes tajekoztatas 
kiizzetetele utan iizemmodot valt es a jogi eredmeny megallapitasat segiti. A vegleges jogi eredmeny 
az adatallomanyok tekinteteben a tajekoztato szavazatiisszesites soran iisszegyiijtiitt jegyz6kiinyvi 
adatokra tamaszkodik azzal, hogy ki lesz egeszitve a valasztast kiivet6 nap iissze nem gyiijtiitt 
jegyz6kiinyvekkel, illetve at lesznek vezetve benne a valasztasi szervek altai megallapitott,jogorvoslati 
eljarasok befejezeset kiivet6 allapotU hivatalos jegyz6kiinyvi adatok. 

Ebben a terminologiaban a valasztasnapi tajekoztato adatait a kiiztisztvisel6k altai kezelt adatlapok es 
reszben a tajekoztatasi id6szak vegeig beerkezett jegyz6kiinyvek szolgaltatj:ik, az el6zetes eredmeny 
a valasztasi szervek altai el6allitott jegyz6kiinyvek tartalma, a vegleges jogi eredmeny pedig szinten a 
jegyz6kiinyvek tartalma, de mar a jogorvoslati eljarasok lezarasa utani allapotnak megfele16en. 

Az egesz valasztasi rendszer es annak minden eleme egy fordulos, de bizonyos esetekben a va!asztasi 
eljaras vagy annak egy resze jogorvoslati diintes alapjan ismetlesre keriilhet. Ismetiesre ahelyi, a teriileti 
valasztasi bizottsag vagy az OVB, illetve a megyei, fOvarosi birosag vagy a Legfels6bb Birosag diintese 
alapjan keriilhet sor. 

2. A jeliiltek, szervezetek es valasztokeriiIetek azonositasa 

2.1. A jeliiltek azonositasa 

A jeliiltek azonositasa a valasztasi rendszerben - mivel 15k termeszetes szemelyek - szemelyazonosito 
jeliik segitsegevel tiirtenik. A jeliilt a valasztasi bizottsagnak ezen kiviil kiiteles megadni nevet, 
lakeimet, valamint nyilatkoznia kell arrol, hogy van valasztojoga, a jeliilest elfogadja, es nines olyan 
tisztsege, amely iisszeferhetetlen kepvisel6i vagy polgarmesteri megbizasaval, illet6leg megvalasztasa 
eseten arrollemond. A 3000-nel kevesebb lakosu telepiiles polgarmester jeliiltje arrol is nyilatkozik, 
hogy f6allasban, vagy tarsadalmi megbizatasban latja el tisztseget. A valasztasok alkalmaval a jeliilt 
adatbazis a bejelentett nev es cim irasmodot hasznalja. 
Az azonos neviiek megkiiliinbiiztetesere (a szavazolap miatt) az illetekes valasztasi bizottsag felhivja 
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a jeloitet nevenek kiegeszitesere betiijelzessel, valamint masodik utonev vagy foglalkozas feltiintetesevel. 
Ha egy jeliiit egy helyen bejelentett egy nevformat, valamennyi mas jeliilesnel ugyanezt kell hasznalnia, 
ezert az esetleges korabbi, mashol tiirtent jeliilesnel is modosul a neve. 

A kisebbsegi jeliilt nevet kivansagara anyanyelven is fel kell tiintetni a szavazolapon. 

A megadott szemelyazonosito jel helyesseget az SZL altai kiadott hatosagi bizonyitvany vagy mas 
okirat bekeresevel ellenorzi a valasztasi bizottsag az egyeni jeliilteknel. 

A listas jeliilteknel az SZL rendszerrel iisszevetve kell ellenorizni a helyesseget, kiveve, ha a jeliilt 
egyeni valasztokeriiletben is indult. Nevelteresnel- ha nem trivial is utonev elirasrol van szo, pI. Laszlo 
helyett Laszlo szerepel- a listat allito szervezetenkeresztiil ellenoriztetni kell anyilvantartasba vettnev
alakot. A trivialis utonev eliras javithato, ha a jeliilt nem kisebbsegi jeliilt. Ha az ellenorzesnel a jeliilt 
nyilvantartasbeli beazonositasa soran a legcsekelyebb ketely is felmeriil, a listat allito szervezeten 
keresztiil tisztazni kell ajeliilt azonossagat es helyes adatait. Ajeliilt ellenorizendo, van-e valasztojoga 
es valaszthato-e. 

2.2. A valasztason indulo szervezetek azonositasa 

A valasztason indulhatnak olyan tarsadalmi szervezetek, amelyek megfelelnek a partok mukiideserol 
es gazdalkodasarol szolo tiirvenyrendelkezeseinek (tovilbbiakban partok), valamint tarsadalmi, es ezen 
beliil kisebbsegi szervezetek, tovabbiakban: jelii16 szervezetek. 

A jeliilo szervezetek azonositasa celjab61 a valasztasi informatikai rendszer kell, hogy kepezzen egy 
orszagosan egyseges belso azonositot ezekre a szervezetekre. Az azonosito kepzesi szabalyat a 
valasztast elokeszito rendszer specifikacioja tartalmazza. 

Ajeliilo szervezetekrol a valasztast megelozoen ajeliilesi folyamat soran a valasztasi szervek be kell, 
hogy gyiijtsenek nehilny alapveto adatot: 

- a jeliilo szervezet birosag altai bejegyzett neve; 
- a jeliilo szervezet riivid neve; 
- a jelii16 szervezet riividese; 
- a szervezet tipusa (part, tarsadalmi vagy kisebbsegi szervezet); 
- a szervezet postacime; 
- a szervezet kepviselojenek neve, efme, telefonszama. 

Az elso negy adat elsosorban a szavazatiisszesiteshez, illetve annak kiiliinbiizo tajekoztato-kijelzo 
rendszereihez sziikseges. A tovabbi adatok a szervezettel kapcsolatos levelezesheznelkiiliizhetetlenek. 

2.3. Az iinkormanyzati valasztas valasztokeriileti felosztasa 

Az iinkormanyzati valasztasnal a valasztast kiivetoen megalakulo telepiilesek mar iinallo telepiileskent 
jelennek meg, mivel ezek kepviselotesruleteit, polgarmestereit is ez alkalomrnal valasztjak meg. 

Az iinkormanyzati valasztashoz a szavazokiiriiket a parlamenti valasztashoz hasonloan a jegyzok 
alakitjak ki, a valasztas elott 50 nappal, ugy hogy egy szavazokiirre mintegy 600-1200 valasztopolgar 
jusson, de minden kiizsegben legyen egy szavazokiir. 
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Lehet61eg az orszaggyiilesi kepvisel6valasztasra kialakitott szavaz6kori beosztast kell hasznalni, ett61 
eltemi csak a telepiilesen beliili egyeni valaszt6keriilet hatarok beosztasa miatt, vagy az id6kozben 
bekovetkezett es az emlitett jov6beli teriileti m6dosulasok miatt celszerii. 

A 10.000 lakosnal kisebb telepiih:seken mind a kislistas, mind a polgarmester valasztas szempontjab61 
a telepiiles egy valaszt6keriiletet alkot. 

A 10.000 lakosnal nagyobb telepiileseken es a fOvarosi keriiletekben a kepvisel6k egy reszet egyeni 
valaszt6keriiletekben, mas reszet listakon valasztjak. Az egyeni kepvisel6k valasztasahoz a telepiilesen 
beliil egyeni valaszt6keriileteket kell kialakitani az 1990. evi onkormanyzati valasztashoz hasonl6an. 
A listas valasztas szempontjab61 a telepiiles egy valaszt6keriiletet kepez. 

A helyi kisebbsegi onkormanyzat valasztasa minden telepiilesen kislistas rendszerben tortenik, es igy 
az egesz telepiiles egy v:ilaszt6keriiletet alkot. 

A f6varosi onkormanyzat listas valasztasa es a f6polgarmester kozvetlen valasztasa szempontjab61 a 
fOvaros egy valaszt6keriiletet alkot. A megyei onkormanyzatok valasztasi rendszereben azonban a 
megyekben ket valaszt6keriilet keriil kialakitasra: 

- az egyik valaszt6keriilet a megye 10.000 lakos alatti telepiileseinek osszessege; 
- a masik valaszt6keriilet a megye 10.000 lakos feletti telepiileseinek osszessege, kiveve a megyei 

jogu varosokat. 

A valaszt6i nevjegyzek keszitesehez a jegyz6k kialakitjak, illet61eg ellen6rzik a telepiilesek 
szavaz6koreinek adatait teljessegi es helyessegi szempontb61. 
Ezt az adatallomanyt szamit6gepr61 (T AKlSZ-ok, OSZH) veszi at a v:ilasztast e16keszit6 rendszer, 
amely atvetelkor elvegzi a sziikseges ellen6rzeseket. 
l'). szavaz6korok es valaszt6keriiletek azonositasat a valasztast el6keszit6 rendszer kovetelmenyei sze
rint kell elvegezni. 
A valasztas napjan napkozben vezetik at a nyilvantartason a szavaz6korokben beallt valtozasokat, pI. 
ha egy szavaz6kor nem mukodik. Az atvezetest a jegyz6 jelentese alapjan az OEVK szekhely 
telepiilesen mukod6 helyi valasztasi munkacsoport vegzi. 

3.Jeloles es szavazatiisszesites a 10.000 vagy an mil kevesebb lakosu telepiill~sek kislistas kepvisel6-
testiileti valaszhisi rendszen~ben 

3.1. Kepvisel6 jeliilese kislistara 

A kislistas valasztasi rendszerben az egesz telepiiles egy valaszt6keriiletet alkot. A szavaz61apokra azok 
a szemelyek keriilnek fel, akik ajeliilesi folyamatbanjelOltte valnak. A szavaz61apon a valaszt6polgar 
legfeljebb annyijeloltetjelolhet meg, amennyi a valaszt6keriiletben megvalaszthat6 kepvisel6k szama. 

A kislistas valasztason a valaszt6polgarok, valamint a jelol6 szervezetek jelolhetnek kepvisel6t. 
Kepvisel6 jelolt az lehet, akit az adott telepiiles nyilvantartasaban - a kifiiggesztes id6pontjaban -
szerepl6 valaszt6polgarok legalabb 3 %-a jeloltnek ajanlott. 
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A valaszt6polgar ketfelekeppen ajanlhat: 

- ajanl6iven, amelyet a jel616 szervezet vagy a fiiggetlen jel6lt, illetve megbizottja igenyel a 
polgarmesteri hivatalban. A valaszt6polgar, ha jel61esi celb61 megkeresikes 6 jel61ni szandekozik, 
meg kell hogy adja nevet, lakcimet es szemelyazonosit6 jelet, a fenti adatokat pedig az ajanl6iven 
sajatkezii alairasaval hitelesiti; 

a polgarmesteri hivatalban titkosan. Ha a polgar jel61esi celb61 felkeresi a polgarmesteri hivatalt 
es ott szemelyazonossagat igazolja, nyilvantartasba veszik, amely nyilvantartas tartalmazza az 
ajanl6 nevet, lakcimet, szemelyazonosit6 jelet es sajatkezii aJairasat, valamint nyilatkozatat arr61, 
hogy valaszt6joggal rendelkezik. A titkos jel61esre szolgal6 ajanl61apon feltiinteti a tamogatott 
szemely nevet, a jel616 szervezetet, vagy a fiiggetlen jel61es tenyet, tovabba a telepiiles nevet es 
az egyeni valaszt6keriilet sorszamat. Az ajanl61apot ezutan egy umaba dobja. 

A je16les elfogadasar61 a helyi valasztasi bizottsag d6nt. A valasztasi bizottsag d6ntese szerint az 
ajanl6kat es az ajanlast a vaiaszt6i nevjegyzek alapjan ellen6rizni kell (ezen SZL-t es NESZA-t ertiink). 

Az ellen6rzes kiter jed arra, hogy: 
- letezik-e valaszt6polgar az adott szemelyazonosit6 jellel; 
- egyeznek-e a valaszt6polgar szemelyiadat- es lakcim nyilvantartasbeli adatai az ajanl6iv adataival; 
- a valaszt6polgar lak6helye az ajanlas napjan abban az egyeni valaszt6keriiletben van-e, ahol 

jel61tet ajanlott; 
- a valaszt6polgar valaszt6jogosult-e; 
- a valaszt6polgar nem ajanlotta-e ketszer vagy t6bbsz6r ugyanezt a jeliiltet. 

Az elfogadottjel61esekr61 a valasztasi bizottsag adatot szolgaltat a szavazatOsszesitesi es mas valasztasi 
rendszerek szamara, ezert a jel61eseket azonnal szamit6gepes nyilvantartasba adja:. Az ajanl6ivek 
megnyitasakor a polgarmesteri hivatal mar regisztralja a jel61t szemelyazonosit6 jelet, nevet es 
lakcimet, valamint a jel616 szervezet nevet, vagy a fiiggetlenjel61es tenyet, ezert a szamit6gepes jel6lt 
adatbazis adatainak 6sszegyiijtese mar a je16lesi folyamat elejen elkezdhet6. 

A valasztas el6keszt6 rendszer szamara - amelynek resze aje16lt adatbazis - ajel61tnek kell szolgaltatnia 
a tiirvenyben meghatarozott adatokat legkorabban 35, Jegkes6bb 20 nappal a valasztas el6tt. 

Ha a telepiilesen ket vagy t6bb azonos csalact- es ut6nevii jel61t indul, a jel61tkent kes6bb jelentkez6 
szemely- legkes6bb a valasztast megel6z6 19. napon - gondoskodik arr61, hogy az e16z6 jel61tt61 -
berujelzes, masodik ut6nev vagy foglalkozas feltiintetesevel - megkiil6nb6ztethet6 legyen. 

A valasztas soran el6fordulhat, hogy ket vagy tiibb jel61t azonos szavazatszamot kap, de a kioszthat6 
mandatumok szama mar nem elegend6 ahhoz hogy mindnyajan mandatumot kapjanak. Ebben az 
esetben egy sorsolasi sorrend d6nt. A sorsolast a helyi valasztasi bizottsag hajtja vegre, a jel61esi 
folyamat lezarasa utan. A sorsolasr61 jegyz6k6nyvet kell kesziteni. 
Erre a jegyz6k6nyvre az eredmenymegallapitas soran lehet sziikseg, de csak abban az esetben, ha a 
szavazategyenl6seg miatt nem oszthat6 ki a megfelel6 szamu mandatum. 
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3.2. Kislistas szavazatiisszesites es eredmenymegallapitas , 

A telepiih:sen nem lehet megtartaqi a kislistas valasztast, ha kevesebb jelolt indul, mint a telepiilesen 
megvalaszthato kepvisel6k szama. Ebben az esetben id6kozi valasztasra keriil sor. 

Kepvisel6k azok a jeloltek lesznek, akik a megvalaszthato kepvisel6k szama szerint a legtobb szavazatot 
kaptak. Ha a mandatum kiosztas soran szavazategyen16seg miatt nem oszthatok ki mandatumok, a 
jeloltek mandaturnhoz jutasi sorrendjet az el6zetesen elvegzett sorsolas hatarozza meg. A sorsolason 
kisebb sorszamot kapott jelolt szerez mandatumot. 

Nem lehet kepvisel6 az a jelolt, aki nem kapott szavazatot. Ha a valasztason a telepiiles kepvisel6 
testiilete letszamanal kevesebb kepvise16tvalasztanak meg, a be nem toltott kepvisel6i helyekre id6kozi 
valasztast kell kiimi. 

Ha a mandatumkiosztas soran egy adott kisebbseghez tartozo jeloltek koziil egy sem szerez mandatumot, 
ki kell szamolni a kislistan legkevesebb szavazattal mandaturnhozjutott kepvise16 szavazatainak felet. 
Ha az adott kisebbseghez tartozo jeloltek koziil valaki ennel tobb szavazatot ert el, mandatumot kap. 
Ha tobb ilyenjelolt is van, akkor a legtobb szavazatot elert jelolt kap mandatumot. Szavazategyen16seg 
eseten az el6zetesen vegrehajtott sorsolason kisebb sorszamot kapott jelolt a kedvezmenyezett. 

A kozos jeloltet allito szervezetek egy jelo16 szervezetnek szamitanak. 

4. Jeliiles es szavazatiisszesites a 10.000 lakos feletti telepiilesek egyeni valaszto keriileteiben 

4.1. Egyeni kepviselo jeliilese 

A telepiilesekegyeni valasztokeriileteiben a valasztopolgarok, valamint ajelol6 szervezetekjelolhetnek 
egyeni kepvisel6t. Kepvisel6 jeliilt az lehet, akit az adott valasztokeriilet nyilvantartasaban - a 
kifiiggesztes id6pontjaban - szerepl6 valasztopolgarok legalabb 3 %-a jeliiltnek ajalott. 

A valasztopolgar ketfelekeppen ajanlhat, ugyanugy, mint a kistelepiilesek kislistas kepvisel6it. 

A valasztast el6keszit6 rendszer szamara a jeliiltnek kell szolgaltatnia a torvenyben meghatarozott 
adatokat legkorabban 35, legkes6bb 20 nappal a valasztas el6tt. 

Ha a telepiilesen ket vagy tobb azonos esalad- es utonevii jeliilt indul, a jeloltkent kes6bb jelentkez6 
szemely - legkes6bb a valasztast megel6z6 19. napon - gondoskodik arrol, hogy az el6z6 jeliiltt6l -
betiijelzes, masodik utonev vagy foglalkozas feltiintetesevel - megkiiliinboztethet6 legyen. 

Ha ket vagy tiibb jeliil6 szervezet kiiziis jeliiltet allitott, akkor ezzel kiizos lista allitasat lehet 
megalapozni. A kozos jelolt tiiredekszavazatai a kozos lista tfiredekszavazataihoz adodnak hozza, ha 
van ugyanilyen iisszetetelii kozos lista. Ha nines, de valamelyikjelol6 szervezetnek van onallolistaja, 
akkor ajelolt toredekszavazatai megfelel6 aranyban annak a listanak a toredekszavazataihoz adodnak 
hozza. A tiiredekszavazatok felosztasa attol fiigg, hogy hany jelii16 szervezet allitotta ajeliiltet. Az egy 
listara juto toredekszavazatok szama a jelolt toredekszavazatainak annyiad resze, illetve a hanyados 
egesz resze, ahany jelii16 szervezet tamogatta a jeliiltet. 
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4.2. Szavazatosszesih!s es eredmenymegallapitas az egyeni valasztokeriiletekben 

Az egyeni valasztokeriiletben nem lehet megtartani a valasztast, h,a nincsen jeliilt. Ebben az esetben 
idokiizi valasztasra keriil sor. 
A valasztason indul6 jeliiltek adatai ajeliilesi folyamatbol szarmaznak. A helyi valasztasi bizottsag diint 
arrol, hogy ki lehet jeliilt. 
Eredmenyes a valasztas, ha van olyanjeliilt, aki a legtiibb szavazatot kapta. Eredmenytelen a valasztas, 
ha ket vagy tiibb jeliilt egyenlO szamban kapta a legtiibb szavazatot. Ebben az esetben idokiizi vaJasztasra 
keriil sor. 
Tiiredekszavazatnak minosiil ajeliilo szervezetolyanjeliiltjere leadott szavazat, aki nemjutott az egyeni 
valasztokeriiletben mandatumhoz. 
Fiiggetlen jeliiltre leadott szavazatbol nem keletkezik tiiredekszavazat, hacsak a jeliilt nem szerepel 
kisebbsegi kompenzacios listan. 
Ha a jeliilesi folyamat soran egy jeliiltet ket vagy tiibb jeliilO szervezet tamogatott, a tiiredek szavazatok 
meghatarozasa a 4.1. pontban leirtak szerint t6rtenik. 

5. Listaallitas es szavazatosszesites a 10.000 lakos feletti telepiilesek kepvisel6 testiileti valasztasi 
rendsze'reben 

5.1. Lista allitas a telepiilesen 

Telepiiles szinru (kompenzacios) listat a 10.000 lakos feletti telepiileseken es a fOvarosi keriiletekben 
lehet allitani. 

Egy telepiilesen egy jeliilO szervezet egy iinallo listat allithat, ha az egyeni valasztokeriiletek 
egynegyedeben, illetve a tiirveny mellekleteben meghatarozott szamban egyeni jeliiltet allitott. Az 
egyeni jeliiltek k6ze beszamitanak: 

- a jeliilo szervezet altai iinall6an allitott jel6ltek; 
amas jeliilo szervezettel k6ziisen allitottjel6ltre eso jeliilthanyad, amit ugy kell kiszamitani, hogy 
egyet elosztunk a jeliiltallito szervezetek szamaval. Nem keletkezik jeliilthanyad azok utan a 
jeliiltek utan, akik jeliileset felhasznaltak kiiziis lista allitasahoz. 

Ket vagy tiibb jel610 szervezet kiiz6sen is allithat listat, amelyet azonban kiiziis jeliiltek allitasaval kell 
megalapozni. A kiiziis listat allito szervezetek az eredmenyemegallapitas soran egy jeliilo szervezetnek 
minosiilnek. Kiiziis listat akkor lehet allitani, ha az egyeni valasztokeriiletek egynegyedeben, illetve a 
t6rveny mellekleteben meghatarozott szamban k6ziis jeliiltet allitottak. Peldaul ha A es B szervezetnek 
hat kiiziis jel6ltje van es a listaallitashoz negy jeliiltre van sziikseg, akkor: 

AB kiiziis lista allitasa negy kiiziis jeliiltet "hasznal fel", A es B iinallolistaihoz a maradek ket je-
liilt jarulhat hozza 2/2 = I jeliilthanyaddal; , 
ha nem allitanak AB kiiziis listat a hat kiiz6s jeliilt 6 x 112 = 3 jeliilthanyaddal jarulhat mind az 
A mind a B iinall6 listak aJlitasahoz. 

EIOfordulhat olyan eset, hogy a kiiziis egyeni jel6ltet allit6 szervezetek olyan kompenzaci6s listat 
allitanak, amelyben nem vesz reszt az egyeni jel6ltet allito valamennyi szervezet. Ebben az esetben a 
valasztasi bizottsagmil- a listaallitassal egyidoben - be kelljelenteniiik, hogy a kiiziis jeliiltnel kelet
kezo tiiredekszavazat-himyaduk melyik -reszveteliikkel allitott- k6ziis kompenzaci6s listara keriilj6n 
fel. 
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A listat a jeliil6 szervezetnek a helyi valasztasi bizottsagnal kelt bejelentenie legkes6bb a valasztast 
megel6z6 18. napon. • . 

A listan ketszer annyi jeliilt allithato, mint a megszerezhet6 mandatumok szama. A listan a jeliiltek 
sorrendjet a jeliil6 szervezet hatarozza meg, es azt mOdositani nem lehet. Ha valamelyikjeliilt a listarol 
kiesik, vagy visszalep, helyere a listan soron kiivetkez6 lep. 

A kisebbsegi szervezetek lista allitasanak szabalyai eltemek a partok vagy tarsadalmi szervezetek 
eljarasatol. 

A kisebbsegi kompenzacios listara azok a jeliiltek keriilhetnek fel, akik: 
kisebbsegi szervezet jeliiltjeikent indultak egyeni valasztokeriiletben; 
fiiggetlen kisebbsegi jeliiltkent indultak egyeni valasztokeriiletben, vagyis nyilakoztak arrol, 
hogy felvaltaljak valamely kisebbseg kepviseletet. 

Amennyiben egy kisebbseg kompenzacios listajahoz az egyeni valasztokeriiletb61 jeliilt rendelhet6, az 
adott kisebbseg kompenzacios listajat a helyi valasztasi bizottsag hivatalbol altitja. 

Amennyiben ket vagy tiibb kisebbsegi szervezet kiiziis kisebbsegi kompenzacios listat kivan inditani, 
azt a valasztas el6tt legkes6bb 19. nappal be kelt jelenteni a helyi valasztasi bizottsagnal. Ebben az 
esetben a kiiziis listan resztvev6 kisebbsegi szervezetek szamara a helyi valasztasi bizottsag iinalto 
kompenzacios listat nem altit. 

A kiiziis kisebbsegi kompenzacios listara azok keriilhetnek fel, akik 
ugyanezen kisebbsegi szervezetek kiiziis jeliiltjek~nt indultak egyeni valasztokeriiletben; 
fiiggetlen kisebbsegi jeliiltkent indultak egyeni valasztokeriiletben, vagyis nyilatkoztak arrol, 
hogy felvaltaljak a kiiziis listat indito kiscbbsegek kepviseletet. 

A kisebbsegi kompenzacios lista inditasahoznem sziikseges azegyeni valasztokeriiletek egynegyedeben 
egyeni jeliiltet allitani. 

Tekintettel arra, hogy a kisebbsegi jeliilt a kisebbsegi kompenzacios listara automatikusan keriil fel, 
nyilatkoznia arrol lehet - legkes6bb 19 nappal a valasztas el6tt -, hogy nem kivan a kisebbsegi 
kompenzacios listan indulni. 
A kisebbsegi kompenzacios listara a jeliiltek abece sorrendben keriilnek fel. 

Megjegyezziik, hogy az iinaltolista altitasanal nincsen sziikseg arra, hogy a listanak kiiliin neve legyen, 
hiszen az megegyezik a jeliil6 szervezet nevevel. Ett61 fiiggetleniil ajeliil6 szervezet es az altai a allitott 
lista ket kiiliinbiiz6 fogalom. Ez kiiliiniisen szembeiitl6 a kiiziis listaknal. A kiiziis lista neve a listat altito 
szervezetek nevenek felsorolasa lesz. 

5.2. Listasorrend 

A helyi valasztasi bizottsagok, miutan a listaallitasok megtiirtentek (legkes6bb 18 nappal a valasztas 
el6tt) kisorsoljaka listak sorrendjet (ennek a szavazolapok elkeszitesenel, az adatlapok,jegyz6kiinyvek 
kitiiltesenel, de kiemelten a mandatumkiosztasnalleszjelent6sege, amennyiben a kisebb sorszamu lista 
- egyeb feltetelek azonossaga meltett - el6nyt elvez). 
A sorsolas szempontjabol a kiiziis lista ugyanolyan listanak tekintend6, mint az iinallo lista. 

71 



5.3. Szavazatiisszesih\s es eredmenymegallapitlis. a telepiilesi Iistakon 

Ha a telepiilesen semmilyen jelii16 szervezet nem indit !istat, a listas mandatumok nem keriilnek 
kiosztasra. 

A telepiilesi !istan megszerezheto mandatumok szama a telepiiles lakossagszamlitol fiigg es a valasztojogi 
tiirvenyben keriil meghatarozasra. 

A mandatumok kiosztasa e16tt meg ken hatarozni az egyes listakra juto tiiredekszavazatok szamat. Az 
egyes jelii16 szervezetek altaI inditott jeliiltekre leadott szavazatok tiiredekszavazatnak minosiilnek, ha 
a jeliilt nem szerzett mandatumot. Kiiziis listara ugyanezenjeliilo szervezetek kiiziis jeliiltjeitol keriilnek 
tiiredekszavazatok. Amennyiben leteznek kiiziis jeliiltek, de ninesen kiiziis !ista, akkor a kiiziis 
jeliiltektol szarmazo tiiredekszavazatok a jelii16 szervezetek onallo listaira keriilhetnek. A 
tiiredekszavazatokszamaattol fiigg, hogy hany jeliilo szervezet inditottaa jeliiltet. Ajeliiltszavazatainak 
szamat el ken osztani az indito szervezetek szamaval es ennek a hanyadosnak az egesz resze lesz a 
tiiredekszavazatok szama. 

A mandatumkiosztas a kiivetkezo modszerrel tiirtenik: 
- iissze ken allitani egy tablazatot, amelynek elso sora a listakra juto tiiredekszavazatok szama 

elosztva 1,5-el. A masodik sor a tiiredekszavazatok szama osztva 3-mal, a harrnadik sor 5-el es 
igy tovabb; 

- meg kell keresni a tablazatban e16fordulolegnagyobb szamot. Amelyik !ista oszlopaban talaljuk 
meg, az a !ista kap egy mandatumot. Ezt a folyamatot addig kell folytatni, amig az iisszes 
kioszthato mandatum ki nines osztva. Ha a tablazatban elOfordulolegnagyobb szam keresesekor 
egyen16 legnagyobb szamok vannak, akkor az a lista kap mandatumot, amelyik meg addig nem 
szerzett mandatumot, illetoleg amelyik kevesebb mandatumot kapott, vegezetiil a !istasorsolasnal 
kisebb sorszamot kapott. 

A listan megszerzett mandatumokat a listan szerep16 szemelyek a listan feltiintetett sorrendben kapjak. 
Ha egy jeWlt egyeni valasztokeriiletben mandatumot szerzett, vagy polgarrnesterre valasztottak akkor 
a !istan helyebe a soron kiivetkezo leri es minden azutani jeliilt is elOre lep egyet. 

A kisebbsegi kompenzaeios listan ajeliiltekaz egyeni valasztokeriiletben szerzett szavazataik esiikkeno 
sorrendjeben kapnak mandatumot. Szavazategyen16seg eseten a jeliiltek az e16zetesen kisorsolt 
sorrendjiik szerint kapnak mandatumot. 

Ha egy lista tiibb mandatumot kap, mint a listan szerep16 szemelyek szama, a mandatum betiiltetlen 
marad. 

A kisebbsegi kompenzaeios listan kedve~enyesen is mandatumhoz lehetjutni. Ha az e16zoekben leirt 
mandatumkiosztas soran valamelyik kisebbseg kompenzaeios listaja nem szerzett mandatumot, akkor 
meg kell keresni azt a legkisebb szamot, amellyel valamely !ista meg mandatumot szerzett. Ha a 
kisebbsegi !ista ennek a szarnnak a negyedenel tiibb szavazatot kapott, kap egy mandatumot. 

72 



6. Jeliiles es szavazatiisszesites a polgarmesterek valasztasanal 

6.1. Polgarmesterek jeliilese 

A telepiilt\seken a valasztopolgarok, valamint a jelolo szervezetekjelolhetnek polgarmestert. Polgarmester 
jelolt az lehet, akit: 

- a 10.000 vagy annal kevesebb lakosu telepiiles nyilvantartasaban - a 
kifiiggesztes idopontjaban - szereplo valasztopolgarok legalabb 5 %-a; 
a 100.000 vagy annal kevesebb lakosu telepiiles valasztopolgarainak 3 %-a, 
a I OO.OOO-nel.tobb lakosu telepiilt\s eseten a vaIasztopolgarok 2 %-a 
jeloltnek ajanlott. 

A valasztopolgar ketfele keppen ajanlhat: ajanloiven es titkosan, ugyanugy, mint a kistelepiilesek 
kislistas kepviseloit. 

A valasztas e1okeszito rendszer szamara a jeloltnek kell szolgaltatnia a torvenyben meghatarozott 
adatokat legkorabban 35, legkesobb 20 nappal a valasztas elott. A polgarmester-valasztasnal a 3.000-
nel kevesebb lakosu telepiiles polgarmester jeloltjenek arrol is nyilatkoznia kell, hogy fOallasban vagy 
t<irsadalmi megbizatasban fogja ellatni tisztseget. 

Ha a telepiilesen ket vagy tobb azonos csahid- es utonevu jelolt indul, a jeloltkent kesobb jelentkezo 
szemely - legkesobb a valasztast megelozo 19. napon - gondoskodik arrol, hogy az elozo jelolttol -
berujelzes, masodik utonev vagy foglalkozas feltiintetesevel - megkiilonboztetheto l.egyen. 

6.2. Szavazatiisszesites es eredmenymegallapitas polgarmester-valasztasnal 

A telepiilesen nem lehet megtartani a polgarmester-vaIasztast, ha nincsen jeW It. Ebben az esetben 
idokozi valasztasra keriil sor. 

A valasztason indulo jeloitek adatai ajelolesi folyamatbol szarmaznak. A helyi valasztasi bizottsag dont 
arrol, hogy ki lehet jelolt. 

Eredmenyes a valasztas, ha van olyanjelolt, aki a legtobb szavazatot kapta. Eredmenytelen a valasztas, 
haketvagy tobb jeloltegyenlo szamban kapta a legtiibb szavazatot. Ebben azesetben idokozi valasztasra 
keriil sor. 

7. Jeliiles es szavazatiisszesites a fOpolgarmester valasztasanal 

7.1. A fOpolgarmester jeliilese 

A fOvarosban a valasztopolgarok, valamint a jelolo szervezetek jelolhetnek fOpolgarmestert. 
Fopolgarmester-jelolt az lehet, akit a fOvaros valasztopolgarainak I %-a jeloltnek ajanlott . 

. A valasztopolgar ketfelekeppen ajanlhat: ajanloiven es titkosan, ugyanugy, mint a kistelepiilesek 
kislistas kepviselOit, de nem a helyi, hanem a Fovarosi Valasztasi Bizottsagnal. 
A vaIasztast elOkeszito rendszer szamara a jeloltnek kell szolgaltatnia a torvenyben meghatarozott 
adatokat legkorabban 35, legkesobb 20 nappal a valasztas elott. 
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Haa f6varosbanket vagy tobb azonos esaiad- es ut6nevii f6polgarmester-jelOlt indul, a jelOltkent kes6bb 
jelentkez6 szemely - legkes6bb a valasztast megel6z6 19. napon - gondoskodik arr61, hogy az el6z6 
jeloltt61 - betiijelzes, masodik ut6nev vagy foglalkozas feltiintetesevel - megkiilOnboztethet6 legyen. 

7.2. Szavazatiisszesites es eredmenymegallapitas a fOpolgarmester-valasztasnal 

A fOvarosban nem lehet megtartani a fOpolgarmester-valasztast, ha ninesen jelolt. Ebben az esetben 
id6kozi valasztasra keriil sor. 

A valasztason indul6jeloltekadatai ajelolesi folyamatb61 szarmaznak. A F6varosi Valasztasi Bizottsag 
dont arr61, hogy ki lehet jelolt. 

Eredmenyes a valasztas, ha van olyanjeioit, aki a legtobb szavazatot kapta. Eredmenytelen a valasztas, 
haketvagy tobb jeloltegyenl6 szamban kapta a legtobb szavazatot. Ebben az esetben id6kozi valasztasra 
keriil sor. 

8. Listaallitas es szavazatiisszesites a megyei kiizgyiiJes valasztasanal 

8.1. Megyei Iistak allitasa 

Megyei listat az .orszag 19 megyejeben lehet allitani. 

A listallitas szempontjab61 a megyek ket valaszt6keriiletre oszlanak: 
- az egyik vaiaszt6keriilet a megye 10.000 vagy annal kevesebb lakosu telepiileseinek osszessege; 
- a masik vaiaszt6keriilet a megye 10.000 lakos feletti telepiileseinek osszessege, kiveve a megyei 

jogu varosokat. 

Egy megyeben egy jelol6 szervezet ket ona1l6 !istat allithat, mindket valaszt6keriiletben egyet-egyet. 
Ehhez mindket vaIaszt6keriiletben kiilon-kiilon ossze kell gyiijteni a valaszt6keriilet valaszt6polgarai 
0.5 %-anak ajanlasat. A valaszt6polgarok szamat a nevjegyzekek kifiiggeszteskori id6pontjaban kell 
meghatarozni. 

Ket vagy tObb jelol6 szervezet kozosen is allfthat listat, amelyet azonban kozos ajanlassal kell 
megalapozni. A kozos listat allft6 szervezetek az eredmenymegallapftas soran egy jelo16 szervezetnek 
min6siilnek. 

A !istat a jelol6 szervezetnek a teriileti valasztasi bizottsagnal kell bejelentenie legkes6bb a valasztast 
mege16z6 18. napon. Kozos listat kozosen vagy meghatalmazott jelenthet be. 

A listan ketszer annyi jelolt allfthat6, mint a megszerezhet6 mandatumok szama. A listan a jeloltek 
sorrendjet ajelO16 szervezet hatarozza meg, es azt m6dosftani nem lehet. Ha valamelyikjelolt a listar6l 
kiesik, vagy visszalep, helyere a listan soron kovetkez6 lep. 

Megjegyezziik, hogy az ona1l6lista allitasanal ninesen sziikseg arra, hogy a listanak kiilon neve legyen, 
hiszen az megegyezik a jeioi6 szervezet nevevel. Ett6i fiiggetleniil a jelol6 szervezet es az altala allitott 
lista ket kiilonbozo fogalom. Ez kiilonosen szembeotlo a kozos !istaknal. A kozos !ista neve a !istat allit6 
szervezetek nevenek felsorolasa lesz. 
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8.2. Listasorrend 

A teriileti valasztasi bizottsagok, miutan a listaallitasok megtortentek (legkesobb 18 nappal a valasztas 
elott) kisorsoljak a listak sorrendjet (ennek a szavaz6lapok elkeszitesenel, az adatlapok,jegyzokonyvek 
kitolteseneI, de kiemelten a mandatumkiosztasnalleszjelentosege, amennyiben a kisebb sorszamu lista 
- egyeb feltetelek azonossaga mellett - elonyt elvez). 

Asorsolas szempontjab61 a kozos lista ugyanolyan listanak tekintendo, mint az onall6 lista. 

8.3. Szavazatiisszesites es eredmenymegallapitas a megyei listakon 

Ha a megye valamelyik valaszt6keriileteben semrnilyen jelolo szervezet nem indit listat, a listas 
valasztas nem tarthat6 meg, mandatumok nem keriilnek kiosztasra. 

A megyei listan megszerezhet6 mandatumok szamat a megye lakossagszamat61 fiiggoen mindket 
valaszt6keriilet vonatkozasaban a valaszt6jogi torveny melleklete hatarozza meg. 

A mandatumok kiosztasa e16tt meg kell hatarozni az egyes listakra jut6 szavazatok szamat. Nem jut 
mandatumhoz az a lista, amely nem erte el a valaszt6keriiletben leadott szavazatok tobb, mint 4 %-at. 

A mandatumkiosztas a telepiilesi listaknal kovetett m6dszerrel tOrtenik: 
ossze kell allitani egy tablazatot, amelynek elsa sora a listakra jut6 toredekszavazatok szama 
elosztva I ,5-el. A masodik sor a toredekszavazatok szama osztva 3-mal, a harrnadik sor 5-el es 
igy tovabb; 

- meg kell keresni a tablazatban elOfordul6 legnagyobb szamot. Amelyik lista oszlopaban talaljuk 
meg, az a lista kap egy mandatumot. Ezt a folyamatot addig kelt" folytatni, amig az osszes 
kioszthat6 mandatum ki nines osztva. Ha a tablazatban elOfordul6 legnagyobb szam keresesekor 
egyen16 legnagyobb szamok vannak, akkor az a lista kap mandatumot, amelyik meg addig nem 
szerzett mandatumot, illetoleg amelyik kevesebb mandatumotkapott, vegezetiil a listasorsolasnal 
kisebb sorszamot kapott. 

A listan megszerzett mandatumokat a listan szereplo szemelyek a listan feltiintetett sorrendben kapjak. 
Ha egy lista tobb mandatumot kap, mint a listan szerepl6 szemelyek szama, a mandatum betoltetlen 
marad. 

9. Listaallitas es szavazatiisszesites a fOvarosi kiizgyiiJes valasztasanal 

9.1. Fovarosi Iistak aIlitasa 

A listallit<is szempontjab61 a fOvaros egy valaszt6keriiletet kepez. 

Listat az ajelolo szervezet indithat, amely legalabb 6 fOvarosi keriiletben keriileti(kompenzaei6s) listat 
allitott. 

Ket vagy tobb jelo16 szervezet kozosen is aIlithat listat, amennyiben legalabb 6 fovarosi keriiletben 
kozos keriileti (kompenzaei6s) list<lt allitott. Kozos listat allit6 szervezetek az eredmenymegallapitas 
soran egy jelol6 szervezetnek min6siilnek. 
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A listlit ajelo16 szervezetnek a Fovarosi Valasztasi Bizottsagnal kell bejelentenie legkesobb a valasztast 
mege16zo 18. napon. 

A listan ketszer annyi jelolt allithat6, mint a megszerezheto mandatumok szama. A listan a jelOltek 
sorrendjet a jelolo szervezet hatarozza meg, es azt m6dositani nem lehet. Ha valamelyikjelolt a listar61 
kiesik vagy visszalep, helyere a listan soron kovetkezo lep. 

Megjegyezziik, hogy az ona1l61ista allitasanal ninesen sziikseg arra, hogy a listanak kiilon neve legyen, 
hiszen az megegyezik a jelolo szervezet nevevel. Ettol fiiggetleniil ajelolo szervezet es az altala allitott 
lista ket kiilonbozo fogalom. Ez kiilonosen szembeotlo a kozos listaknal. A kozos lista neve a listakat 
allit6 szervezetek nevenek felsorolasa lesz. 

9.2. Listasorrend 

A Fovarosi Valasztasi Bizottsag, miutan a listaallitasok megtortentek (legkesobb 18 nappal a valasztas 
elott) kisorsolja a listak sorrendjet (ennek a szavaz61apok elkeszitesenel, az adatlapok, jegyzokonyvek 
kitoltesenel, de kiemelten a mandatumkiosztasnalleszjelentosege, amennyiben a kisebb sorszamu lista 
- egyeb feltetelek azonossaga mellett - e16nyt elvez). Ebb61 a szempontb61 a kozos lista ugyanolyan 
listanak tekintend6, mint az ona1l6 lista.· 

9.3. Szavazatiisszesites es eredmenymegallapitas a fOvarosi Iistakon 

Ha a fovarosban semmilyen jelo16 szervezet nem indit listat, a listas valasztas nem tarthat6 meg, 
mandatumok nem keriilnek kiosztasra. 
A fOvarosi listan megszerezheto mandatumok szama 66. 
A mandatumok kiosztasa e16tt meg kell hatarozni az egyes listlikra jut6 szavazatok szamat. Nem jut 
mandaturnhoz az a lista, amely nem erte el a fOvarosban a listlikra leadott szavazatok tobb, mint 4 %
at. 

A mandatumkiosztas a telepiilesi listaknal kovetett m6dszerrel tiirtenik: 

- ossze kell allitani egy tablazatot, amelynek els6 sora a listlikra jut6 toredekszavazatok szama 
elosztva 1,5 - tel. A masodik sor a toredekszavazatok szama osztva 3-mal, a harrnadik sor 5- tel 
es igy tovabb; 

- meg kell keresni a tablazatban elOfordul6 legnagyobb szamot. Amelyik lista oszlopaban talaljuk 
meg, az a lista kap egy mandatumot. Ezt a folyamatot addig kell folytatni, amig az osszes 
kioszthat6 mandatum ki nines osztva. Ha a tablazatban eiOfordul61egnagyobb szam keresesekor 
egyenl6 legnagyobb szamok vannak, akkor az a lista kap mandatumot, amelyik meg addig nem 
szerzett mandatumot, iIlet61eg amelyik kevesebb mandatumot kapott, vegezetiil a listasorsolasnal 
kisebb sorszamot kapott. 

A listan megszerzett mandatumokat a listan szerepl6 szemelyek a listan feltiintetett sorrendben kapjak. 

Ha egy lista tobb mandatumot kap, mint a listan szereplo szemelyek szama, a mandatum betoltetlen 
marad. 
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10. Jeliih!s es szavazatiisszesites a helyi kisebbsegi iinkormanyzati valasztasnal 

10.1. Kisebbsegek es kisebbsegi kislistak 

Az onkorrnanyzati valasztassal parhuzamosan' azokon a telepiileseken, ahol azt a kisebbsegek 
kezdemenyezik, helyi kisebbsegi onkorrnanyzatot lehet valasztani. 

A helyi kisebbsegi onkorrnanyzatok valasztasa kisebbsegenkent kislistas valasztasi rendszerben keriil 
vegrehajtasra. 

A kislistasvalasztasi rendszerben az egesz telepiiles egy valasztokeriiletet alkot. Egy szavazolapon 
szerepel az osszes kisebbseg kislistaja, kisebbsegenkent kiilon-kiilon oszlopban. A szavazolapokra 
azok a szemelyek keriilnek fel, akik a jelOlesi folyamatban jeloltte valnak. A szavazolapon a 
valasztopolgar csak egy kisebbsegre szavazhat, es annak oszlopaban legfeljebb annyi jeloltet jelolhet 
meg, amennyi a megvalaszthato kepviselok szama. 

A helyi kisebbsegi onkorrnanyzat kepviseloinek szama 1300 lakos alatti telepiilesen 3 fO, 1300 lakos 
feletti telepiilesen es fOvarosi keriiletben 5 fO, a fovarosban pedig 9 fO. 

A helyi kisebbsegi onkorrnanyzati valasztast kisebbsegenkent akkor kell kitiizni, ha azt legalabb 5 fO, 
magat azonos kisebbseghez ta~zonak vallo es a telepiilesen lakohellyel rendelkezo valasztopolgar 
keri. 

A helyi kisebbsegi onkorrnanyzati valasztason a valasztopolgarokjelolhetnek kepviselot. Kepviselojelolt 
az lehet, akit az adott telepiiles valasztopolgarai koziillegalabb 5-en kisebbsegi jeloltnek ajanlottak, es 
a jelolt az adott kisebbseg kepviseletet vallalja. 

A valasztopolgar ketfele keppen ajanlhat, ugyanugy, mint az onkorrnanyzati jeloltekajaruasi rendszereben. 

A jeloles elfogadasarol a helyi valasztasi bizottsag dont. Egy kisebbseg az adott telepiilesen csak egy 
helyi kisebbsegi onkorrnanyzat vatasztasat kezdemenyezheti. 

Az elfogadott jelolesekrol a helyi valasztasi bizottsag adatot szolgaltat a szavazatosszesitesi es mas 
val asztas i rendszerek szamara, ezert a jeloleseket azonnal szamitogepes nyilvantartasba veszi. Az 
ajanloivek megnyitasakor a polgarrnesteri hivatal mar regisztralja ajelolt szemelyazonosito jelet, nevet 
es lakcimet, valamint a jelolo szervezet nevet vagy a fuggetJenjelOles tenyet, ezert a szamitogepes jelolt 
adatbazis adatainak osszegylijtese mar a jelolesi folyamat el,ejen elkezdheto. 

A valasztast elokeszito rendszer szamara a jeloltnek kell szolgaltatnia a tOrvenyben meghatarozott 
adatokat legkesobb 20 nappal a valasztas e16tt. 

Ha egy kisebbsegi kislistan a telepiilesen ket vagy tobb azonos csalad- es utoneviijelolt indul, ajeloltkent 
kesobb jelentkezo szemely- legkesobb a valasztast mege16zo 19. napon - gondoskodik arrol, hogy az 
elozo jelolttol - betiijelzes, masodik utonev vagy foglalkozas feltiintetesevel - megkiilonboztetheto 
legyen. 

A valasztas soran elOfordulhat, hogy ket vagy tobb jelolt azonos szavazatszamot kap, de a kioszthato 
mandatumok szama mar nem elegend6 ahhoz hogy mindnyajan mandatumot kapjanak. Ebben az 
esetben egy sorsolasi sorrend dont. A sorsolast a helyi valasztasi bizottsag hajtja vegre, a jelOlesi 
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folyamat lezanisa utan. A sorsolast kiil6n-kiil6n vegre kell hajtani minden kisebbsegi kislista eseten. A 
.sorsolasrol jegyz6k6nyvet kell kesziteni. Erre a jegyz6k6nyvre az eredmenymegallapitas soran lehet 
sziikseg, de csak abban az esetben, ha a szavazategyen16seg miatt nem oszthato ki a megfelel6 szamu 
mandatum. 

10.2. Helyi kisebbsegi iinkormanyzati valasztas szavazatiisszesitese 

A telepiilesen nem lehetmegtartani a helyi kisebbsegi 6nkorrnanyzati valasztast, hanincs legalabb annyi 
jel61t, mint a megvalaszthato kisebbsegi kepvise16k szama. Ez a szam terrneszetesen kisebbsegenkent 
ertend6. Vagyis csak azok a kisebbsegi kislistak keriilnek fel a szavazolapra, amelyeken megfelel6 
szamu jeliilt van. 

Ervenyes a valasztas egy adott kisebbseg vonatkozasaban akkor, ha 10.000 vagy annal kevesebb lakosu 
telepiilesen legalabb 50, mas telepiileseken legalabb 100 valasztopolgar az adott kisebbseg kislistajara 
ervenyes szavazatot adott Ie. A helyi kisebbsegi iinkorrnanyzati vatasztas 6sszessegeben akkor 
ervenyes, ha legalabb egy kisebbseg vonatkozasaban a vaIasztas ervenyes. Terrneszetesen csak azok a 
kisebbsegek hozhatnak letre iinkorrnanyzatot, amelyekre nezve a valasztas ervenyes. 

Kepvisel6k azok a jel61tek lesznek, akik a megvalaszthato kepvisel6k szama szerint a legt6bb szavazatot 
kaptak. Ha a mandatumkiosztas soran szavazategyenl6seg miatt nem oszthatok ki mandatumok, a 
jeliiltek mandatumhoz jutasi sorrendjet az e16zetesen elvegzett sorsolas hatarozza meg. A sorsolason 
kisebb sorszamot kapott jeliilt szerez mandatumot. 

Nem lehet kepvise16 az a jeliilt, aki nem kapott szavazatot. Ha a vaIasztason a helyi kisebbsegi 
iinkorrnanyzat kepvisel6testiilete letszamanal kevesebb kepvisel6t vaIasztanak meg, a kiivetkez6 
valasztasig a testiilet kevesebb letszammal is miikiidhet. A tagok szama 3-nal kevesebb nem lehet. 

11. Helyi kisebbsegi iinkormanyzatok kiizvetett valasztasa 

Helyi kisebbsegi iinkorrnanyzatok nemcsak a kiizvetlen kislistas helyi kisebbsegi iinkorrnanyzati 
valasztas kereteben jiihetnek letre, hanem a telepiilesi iinkorrnanyzatok valasztasa soran is. Ha egy 
iinkorrnanyzat testiiletebe a kepvise16k egy kiisz6bertek feletti szamban egy nemzeti vagy etnikai 
kisebbsegjeliiltjekent lettek megvalasztva, e kepvisel6khelyi kisebbsegi 6nkorrnanyzatot alakithatnak. 
A kiisziiberteket telepiilesnagysag kategoriankent a t6rveny melleklete hatarozza meg. 

A telepiilesi iinkorrnanyzatokon es az ezekt61 elkiiliiniilt helyi kisebbsegi iinkorrnanyzatokon rul meg 
egy fogalmat vezet be az 1993. evi LXXVII. tiirveny: ez a kisebbsegi telepiilesi iinkorrnanyzat. Ez 
azonban nem vaIasztassal, bar a valasztas eredmenyekent j6n letre. Kisebbsegi telepiilesi 
iinkorrnanyzatnak nyilvanithatja magat az a telepiilesi iinkorrnanyzat, amelynek testiileteben a kepvisel6k 
tiibb mint felet egy nemzeti vagy etnikai kisebbseg jeliiltjekent vaIasztottak meg. 

12. A fOvarosi es orszagos kisebbsegi iinkormanyzatok elektoros valasztasa 

Az orszagos kisebbsegi iinkorrnanyzatot kisebbsegi elektorok valasztjak meg. Minden kisebbseg 
letrehozhat orszagos kisebbsegi 6nkorrnanyzatot. 
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Kisebbsegi elektorok a kovetkezok: 
minden telepiilesi onkormanyzati kepviselO, akit kisebbsegi kepviselOkent valasztottak meg; 
minden helyi kisebbsegi onkormanyzati kepviselo; 
minden sz6sz616. Sz6sz616kazok (telepiiIesenkentes kisebbsegenkent 1 fO), akika kepviselotestiilet 
valasztasa soran kisebbsegi kepviselokent indultak es a legtobb szavazatot kaptak felteve, hogy 
a telepiilesen nines kisebbsegi kepviselo es helyi kisebbsegi onkormanyzat. Szavazategyenloseg 
eseten a sorsolasi sorrend, annak hianyaban az abeee sorrend dont; 
ha a telepiiIesen ninesen szemely az elozo harom kateg6riab61, akkor a telepiilesen elO harom 
vaJaszt6polgar, aki magat az erintett kisebbseghez tartoz6nak vallja, elektor valasztasat 
kezdemenyezheti. Az elektor valasztasa valaszt6i gyiilesen tortenik, amelyet a helyi valasztasi 
bizottsag hiv ossze. A gyiilest az onkormanyzati valasztasokat koveto 60 napon beliil kell 
megtartani. A valaszt6i gyiiles akkor hatarozatkepes, ha legalabb 10 fO megjelent, akik az elektor 
megvaJasztasar61 nyilt jeloles alapjan keszitett szavaz6lappal, de titkos szavazassal egyszerii 
tObbseggel dontenek. Kisebbsegenkent es telepiilesenkent egy elektor valaszthat6. 

Az elektori gyiileseket kovetoen a helyi valasztasi bizottsagok 3 napon beliil kozlik az Orszagos 
Valasztasi Bizottsaggal az elektorvalaszt6 gyiileseken megvalasztott elektorok nevet, cimetes azt, hogy 
mely kisebbseghez tartoznak. 

Az orszagos kisebbsegi onkormanyzat megvalasztasat celz6 elektori gyiilest az Orszagos Valasztasi 
Bizottsag az onkormanyzati valasztasok utani 120 napon beliil koteles osszehivni, kisebbsegenkent 
kiilon-kiilon, felteve, ha az elektorok szama eleri (kisebbsegenkent) a 14 fot. 

Egy kisebbseg esak egy orszagos onkormanyzatot hozhat letre. Tobb kisebbseg kozos, tarsult orszagos 
onkormanyzatot alaki that. 

Az orszagos onkormanyzat valasztasa soran elso lepeskent az osszegyiilt elektoroknak azt kell 
meghatarozniuk, hogy hany fOs legyen az orszagos onkormanyzat. Az orszagos onkormanyzat letszama 
13 es 53 fO kozott lehet, de mindenkeppen kevesebb, mint a valasztason resztvevo elektorok szama. 

Az orszagos onkormanyzatot az elektorok kislistas valasztas kereteben titkos szavazassal valasztjak 
meg, a helyi onkormanyzati kepviselok kislistas valasztasara vonatkoz6 szabalyok alkalmazasaval. 
Jelolt az lehet, akit az elektorok 10 %-a nyilt szavazassal tamogat. A valasztas ervenyes, ha azon a 
megvalasztott elektorok legalabb 3/4-e reszt vesz. 

A fovarosi kisebbsegi onkormanyzat az orszagos kisebbsegi onkormanyzathoz hasonl6an elektoros 
valasztas kereteben jon letre, az alabbi elteresekkel: 

a fovarosi kisebbsegi onkormanyzat valasztasa nem az OVB, hanem a Fovarosi Valasztasi 
Bizottsag hataskorebe tartozik; 
elektorok lehetnek a megvalasztott kisebbsegi kepviselok, a helyi kisebbsegi onkormanyzat 
tagjai, illetve a valasztasi gyiileseken megvalasztott elektorok; 
amennyiben egyetlen fOvarosi keriiletben sem valasztanak meg kisebbsegi kepviselot vagy helyi 
kisebbsegi onkormanyzatot, akkor a keriiletekben nem keriil sor elektori valaszt6i gyiilesekre, 
hanem a Fovarosi Valasztasi Bizottsag osszfOvarosi elektori gyiilesthiv ossze, legalabb 10 azonos 
kisebbseghez tartoz6 valaszt6polgar kezdemenyezesere. A gyiiles az orszagos kisebbsegi 
onkormanyzat vaJasztasaval azonos m6don valasztja a fovarosi kisebbsegi onkormanyzatot. 
Azonban, ha a fOvarosi kisebbsegi onkormanyzat ilyen gyiiles kereten beliil keriil megvalasztasra, 
akkor eleg 25 fO jelenlete a vaiasztas ervenyessegehez es a vaiasztason megvaJasztott 9 kepviselo 
fog resztvenni elektorkent az orszagos kisebbsegi onkormanyzat vaJasztasan; 
a fOvarosi kisebbsegi onkormanyzat letszama 9 fO. 
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V. 

1990. evi LXIV. tOrveny 
a helyi onkormanyzati kepviselo'k es polgarmesterek 

valasztasarol 

I. fejezet 

A valaszt6jog 

1. § A valaszt6jog altalanos es egyenlo, a szavazas kozvetlen es titkos. 

2. § (I) Minden nagykorU magyar allampolgar, akinek lak6helye, ennek hianyaban tart6zkodasi 
helye Magyarorszagon van, az onkormanyzati valasztasokon valaszt6 es valaszthat6. A valaszt6jog 
megilleti a Magyarorszagra bevandorolt - a magyar jog szerint nagykorU - nem magyar allampolgan 
is ( a tovabbiakban egyiitt: valaszt6polgar). 

(2) Nines valaszt6joga annak: 

aJ aki eselekvOkepesseget korlatoz6 vagy kizar6 gondnoksag alatt all; 

bl aki koziigyek gyakorlasat61 eltilt6 jogeros ftelet hatalya alatt all; 

cl aki szabadsagvesztes biinteteset tOlti; 

d/ aki biintetoeljarasban jogerosen elrendelt intezeti kenyszergy6gykezeles alatt all. 

(3) A valaszt6polgar a valaszt6jogat szabad elhatarozasa alapjan, - az e tOrvenyben foglaltak 
kivetelevel - lak6helyen gyakorolja. 

(4) Az a valaszt6polgar, aki lak6helye mellett legkesobb a valasztas kituzeset megelozo napig 
tart6zkodasi helyet letesftett, igazolassal valaszt6jogat tart6zkodasi helyen gyakorolhatja. 

3. § Nem valaszthat6 az onkormanyzati kepviselotestiilet tagjanak (tovabbiakban: kepvisel6') es 
polgarmesternek az, aki nem magyar allampolgar. 

II. fejezet 

A valaszt6k nyilvantartasa 

4. § (I) A jegyzo - az orszaggyulesi kepviselovalasztasra osszeallftott valasztasi nevjegyzek, 
tovabba a szemelyiadat- es lakcfmnyilvantartas adatai, valamint a valaszt6joggal nem rendelkezok 
jegyzeke alapjan - telepiilesenkent, egyeni valaszi6keriiletenkent, azon beliil szavaz6koronkent osz
szeallftja a valaszt6k nyilvantartasat (a tovabbiakban: nyilvantartas). A nyilvantartason a valasztast 
megelozo nap 16.00 6raig bekovetkezett villtozasokat folyamatosan at kell vezetni. A nyilvantartast a 
jegyzo hitelesfti. 
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(2) A jegyz6 a szavazas napja el6tt 37 nappal elkeszftteti a nyilvantartasba val.6 felvetelr61 sz616 
ertesft6t, tovabba osszeallfttatja azoknak a nagykoru szemelyeknek ajegyzeket, akiknek nines valasz
t6joguk. 

41 A. § (I) A nyilvantartas osszeallftasa eeljab61 az at-e/ pontban megjelolt szervek a valaszt6joggal 
nem rendelkez6 szemelyek (2) bekezdes szerinti adatait folyamatosan k6telesek kozolni a beliigymi
niszter altaI erre rendeletben kijelolt szervvel, az alabbiak szerint: 

a) a eselekv6kepesseget korlatoz6 vagy kizar6 gondnoksag ala helyezettr61, illetve a gondnoksag ala 
helyezes megsziinteteser61 a gyarnhat6sagi feladatokat ellat6 jegyz6; 

b) a koziigyek gyakorlasat61 eltilt6 joger6s ftelet hatalyaalatt a1l6 szemelyekr61 a buntette·seket 
nyilvantart6 szerv; 

e) szabadsagvesztes biinteteset tolt6, valamint a biintet6e1jarasban joger6sen elrendelt intezeti keny
szergy6gykezeles alatt a1l6 polgarokr61 az illetekes biintetesvegrehajtasi intezet. 

(2) Az (I) bekezdes szerinti jelentes adattartalma: 

a) esaladi es ut6nev (n6k eseteben leanykori esaladi es ut6nev is); 

b) lak6hely, ennek hianyaban tart6zkodasi hely efme; 

e) szemelyazonosft6 jel, illet61eg az (I) bekezdes at pontja eseten a termeszetes szemelyazonosft6 
adatok (nev, nem, sziiletesi hely, id6, anyja neve); 

d) a valaszt6jog gyakorlasab61 val6 kizaras ok a, kezdete es megszunesenek varhat6 id6pontja; 

e) a kizar6 okot elrendel6 bfr6sag megnevezese, az ftelet iigyiratszama, kelte es jogeroreemelkedesenek 
id6pontja. 

41B. § (I) A valaszt6joggal nem rendelkez6 szemelyek adatait (NESZA) kezel6 szervnek a 
valaszt6joggal nem rendelkez6 nagykoru polgarok jegyzeket egyeb nyilvantartasait61 - a valaszt6i 
nyilvantartas kivetelevel - elkiilonftetten kell kezelnie. Az esak tOrveny altaI meghatarozott eelra 
hasznalhat6 fel. 

(2) A valaszt6joggal nem rendelkez6 nagykoru polgarok jegyzeke es a helyi, teriileti es kozponti . 
szemelyiadat- es lakefmnyilvantartas - a valasztassal, nepszavazassal es nepi kezdemenyezessel erintett 
valaszt6keriilet lakossagat erintoen - a szavazas napjat megeloz6 60. napt61 a valasztas eredmenyenek 
kozzeteteleig a valasztasra jogosultak megallapftasa erdekeben osszekapesolhat6. Az osszekapesolast 
a valasztassal osszefiiggo jogorvoslati hataridOk letelte utan meg kell sziintetni. Az id6kozi valasztasra 

. az osszekapesolas ismet vegrehajthat6, es abb61 a jegyzo reszere adat szolgaltathat6. 
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5. § (1) A nyilvantartasba fel kell venni: 

a) azokat a magyar allampolgarokat, akiknek lak6helye, ennek hianyaban tart6zkodasi helye a 
telepiilesen, iIlet61eg az egyeni valaszt6keriiletben van, es legkesObb a valasztas napjan betoltik 18. 
eleteviiket, vagy hazassagkotes folytan nagykorUva valtak; 

b) a Magyarorszagra bevandorolt es 18. eleteviiket betOltOtt vagy hazassagkotes folytan nagykorUva 
vaIt nem magyar allampolgarokat, akik a kiilfOldiek szemelyi igazolvanyaval rendelkeznek, es 
lak6helyiik, ennek hianyaban tart6zkodasi helyiik a telepiilesen, illetoleg az egyeni valaszt6kerii
letben van. 

(2) A nyilvantartast es a valaszt6joggal nem rendelkezo nagykorU polgarok jegyzeket a szemelyi
adat- es lakcimnyilvantartas adatai, valamint a NESZA kezelo altaI atadott adatok alapjan kell 
osszeallitani. A bevandorolt nem magyar allampolgarokr61, tovabba a 2. § (2) bekezdes aJ-dJ pontja 
szerint valaszt6joggal nem rendelkezo szemelyekrol az Orszagos Szemelyiadat-es Lakcimnyilvantart6 
Hivatal (a tovabbiakban: OSZH) vagy a szemelyiadat- es lakcfmnyilvantartas teriileti feladatokateIlat6 
szerve adatokat szolgaltat. 

(3) A nyilvantartast ugy kell ossze<iIlitani, hogy az alkalmas legyen a fOvaros, a megye, a telepiiles, 
iIletOleg a telepiilesi egyeni valaszt6keriilet, a szavaz6kor es a valaszt6polgar azonositasara. A 
nyilvantartas az elozo adatokon tul tartalmazza a valaszt6polgar: 

a) nevet, 

b) szemelyazonosit6 jelet, 

c) lakcfmet, 

d) nyilvantartasbeli sorszamat. 

(4) A nyilvantartast a szavazas napja elott 35 nappal- 10 napra - kozszemlere kell tenni, es ennek 
idopontjat a helyben szokasos m6don ki kell hirdetni. A valaszt6polgarokat a nyilvantartasba val6 
felveteliikr611egkes61lb a kozszemlere tetelt koveto harmadik napig irasban ertesiteni kell. 

(5) A valaszt6joggal nem rendelkezok jegyzeke titkos, abba az erintett szemelyen, a bir6sagon, a 
valasztasi szerv es a munkacsoport tagjain kiviil mas nem tekinthet be. 

(6) A kozszemlere tett, tovabba a szavazatszamlal6 bizottsag altaI hasznalt nyilvantartas, valamint 
az ertesit6 a szemelyazonosit6 jelet nem tartalmazhatja; az azonos nevu es lakcimu valaszt6polgarokat 
sziiletesi idejiik vagy egyeb termeszetes szemelyazonosit6 adatuk feltiintetesevel kell megkiilOnboz
tetni. 

(7) A jegyzo a nyilvantartas es az ertesit6k technikai elkeszitesevel megbizhatja masik telepiilesi 
onkormanyzatjegyz6jet, a szemelyiadat- es lakcimnyilvantartas teriileti vagy kozponti szervet, iIlet6-
leg azt elkeszittetheti a hivatal dolgoz6ival. Az ertesit6 kikiildeserol ajegyzo gondoskodik. Az ertesito 
kikiildesevel part, tarsadalmi szervezet vagy kisebbsegi szervezet vezetoje vagy tagja nem bizhat6 meg. 

(8) Az OSZH a nyilvantartasban szerepl6 valaszt6polgarok csaladi es ut6nevet, valamint lakcimet 
a jelol6 szervezeteknek - a valasztast megel6z6 30. napig bejelentett igenyiik alapjan - keresiikre, 
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dfjfizeteselleneben, azonos feltetelek melletta valasztas napjaelott 16 nappal atadja. Az atadottjegyzek 
a valasztopolgarok szemelyazonosfto jelet nem tartalmazhatja. A jelolo szervezetek a szolgaltatast nem, 
koresoport vagy lakcfm szerinti esoportosftasban is igenyelhetik. 

(9) A kozszemlere tett nyilvantartas masolatat a jegyzo a valasztast megelozo 30. napig a jelolt 
altai bejelentett igeny alapjan dfjfizetes elleneben, azonos feltetelek mellett a valasztas napja elott 16 
nappal - legfeljebb szavazokori bontasban - a jeliilt szamara atadja. 

(10) A (8) es (9) bekezdes alapjan teljesftett adatszolgaltatas adatait kizarolag a valasztasi kampany 
eeljaira lehet felhasznalni: Egyeb eelu felhasznalasa, jogosulatlan szemelynek, szervezetnek, mas 
jeloltnek vagy jeliilo szervezetnek tiirteno atadasa tilos. Az adatszolgaltatas adatait a valasztas napjan 
meg kell semmisfteni, es az err6l kesziiltjegyzo1<onyvet 3 napon beliil at kell adni az adatszolgaltatonak. 

6, § (I) A nyilvantartasb61 vale kihagyas vagy a nyilvantartasba vale felvetel miatt - a nyilvantartas 
kozszemlere tetelenek idotartama alatt - a jegyzonelemelheto kifogas. A jegyzo a kifogasrol harom 
napon beliil dont. A kifogas elutasftasat a valasztopolgar annak kozleset6l szamftott harom napon beliil 
megtamadhatja a helyi bfr6sagnal, Budapesten a Pesti Kozponti Keriileti Bfr6sagnal. 

(2) A bfrosag a kifogasrol a beerkezesetol szamftott 3 napon beliil, nemperes eljarasban, nepi 
iilnokok kozrem61<odesevel hataroz. A dontes elott minden erdekeltet - keresere - meg kell hallgatni. 
Ha a bfrosag a kifogast alaposnak tartja, elrendeli a nyilvantartas kiigazftasat, ellenkezo esetben a 
kifogast elutasftja. A bfrosag hatarozata ellen tovabbi jogorvoslatnak nines helye. 

(3) A bfrosag hatarozatat, annak meghozatala napjan kozli a jegyzovel es azzal, aki a kifogast 
emelte. Ha a bfrosag a nyilvantartasba vetel tiirleset rendeli el, a hatarozatot az erintett szemellyel is 
kozolni kelJ. 

(4) Ajegyzo a nyilvantartasb61 kihagyott valasztopolgart ut61ag nyilvantartasba veszi, es errol a 
valaszt6polgart is ertesfti. (5. § (4) bek.). 

(5) A jegyzo tiirli a nyilvantartasbol azt, aki idOkozben meghalt, aki elvesztette valasztojogat, 
illetoleg aki mas valasztokeriilet nyilvantartasaban mar szerepel, lak6helyenek megvaltozasa miatt 
felvetelt nyert mas valasztokeriilet nyilvantartasaba, vagy igazolassal mas valasztokeriiletben szavaz. 

7. § (I) Ha a valasztopolgar anyilvantartas elkeszftese utan lak6helyet megvaltoztatja, az uj 
lak6hely szerint illetekes jegyzo - a bejelentkezessel egyidej(fJeg, a korabbi lak6hely szerint illetekes 
jegyzotol kapott ertesfto alapjan - felveszi a nyilvantartasba, es hivatalb61 ertesfti a korabbi lak6hely 
szerint illetekes jegyzot a nyilvantartasb61 val6 torles erdekeben. 

(2) Ha a valaszt6polgar a nyilvantartasba torteno felvetelet a korabbi lak6helye szerinti ertesfto 
bemutatasa nelkiil keri, es a jegyzo a nyilvantartasba felveszi, a jegyzo hivatalb61 ertesfti a korabbi 
lak6hely szerint illetekes jegyzot a nyilvantartasbol vale torles erdekeben. A korabbi lak6hely szerint 
illetekes jegyzo hivatalbol tajekoztatja az uj lak6hely szerint illetekes jegyzot, hogy a valaszt6polgar 
a nyilvantartasban szerepelt es onnan toriiltek, illetve hogy a nyilvantartasban nem szerepelt vagy a 
valaszt6joggal nem rendelkez61< jegyzekeben szerepel. 

(3) Ha a valaszt6polgar tart6zkodasi hellyel rendelkezik, a lak6helye szerint illetekes jegyzot6l 
kert igazolassal a tart6zkodasi helye szerint illetekes jegyzotol - vagy a szavazas napj an a szava-
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zatszamhllo bizottsagtol - kerheti a nyilvantartasba vaIn felvetelet. Az igazolas alapjan tartozkodasi 
helyen szavazhat. Az igazolas mintajat a 6. szamu melleklet tartalmazza. 

(4) Az igazolas kiadasakor a lakohely szerint illetekesjegyz6 a valasztopolgart egyidejuleg t6rli a 
nyilvantartasbol. Az igazolasban - a valasztopolgar nyilatkozata alapjan - meg kelljeldlni a tartozkodasi 
helyet, ahol a valasztopolgar szavazni kivan, es azt a nyilvantartasban fel kell tiintetni. Az igazolas 
atvetelet a valasztopolgar, illet61eg e celra szolo meghatalmazas alapjan az altala megbizott szemely 
alMrasaval elismeri. 

(5) Az igazolas es a szemelyi igazolvany alapjan a tartozkodasi hely szerint illetekes jegyzo vagy 
a szavazatszamlalo bizottsag a valasztopolgart kiildn nyilvantartasba veszi. Az igazolast es a kiildn 
nyilvantartast a valasztasi iratok kdzdtt meg ke1l6rizni. 

. . 
(6) Igazolast a szavazast megel6z6 napon 16.00 oralg lehet kiadni. Azt szemelyesen vagy 

meghatalmazott utjan lehet kerni. Az igazolas ajanlott level ben is kerhet6, felteve, hogy az az illetekes 
hivatalhoz legkes6bb a szavazast megel6z6 5. napon megerkezik. A level ben meg kell jeldlni a 
tartozkodasi helyet, ahol a valasztopolgar szavazni kivan. A level ben kert igazolast a valasztopolgar 
szamara az altaI a megjeldlt cfmre terti:vevennyel kell megkiildeni. 

(7) Az OrszagosValasztasi Bizottsag az igazolas alapjan kiildn nyilvantartasba vett valasztopol
garok adatait - a ketszer vagy tdbbszdr szavazas megallapitasa erdekeben - utolag ellen6rizteti. 

(8) Az igazolas kiadasahoz az igazolast ker6 szemelyazonosito jelet kdteles atadni .. 

III. fejezet 

Valaszt6keriiletek, szavaz6kiiriik 

8. § A 10.000 vagy ennel kevesebb lakosu telepiiles - kislistas valasztasi rendszerben (42. §) - egy 
valasztokeriiletet alkot, amelyben a icepvisel61c szama: 

a) 100 lakosig 3, 
b) 600 lakosig 5, 
c) 1.300 lakosig 7, 
d) 3.000 lakosig 9, 
e) 5.000 lakosig II, 
f) 10.000 lakosig 13. 

9. § (I) A 10.000-nel t6bb lakosu telepiilesen es fOvarosi keriiletben a kepviselo1cet vegyes 
valasztasi rendszerben (43-45. §) valasztjak. 

(2) Az egyeni valasztokeriiletek es a kompenzacios listas mandatumok szama: 

a) 25.000 lakosig 10 egyeni valasztokeriilet es 7 Iistas mimdatum; 
b) 50.000 lakosig 14 egyeni valasztokeriilet es 9 listas mandatum; 
c) 60.000 lakosig 15 egyeni valasztokeriilet es 10 listas mandatum; 
d) 70.000 lakosig 16 egyeni valasztokeriilet es II listas mandatum. 
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(3) Minden tovabbi 10.000 lakos utan eggyel no az egyeni valaszt6keriiletben, es minden tovabbi 
15.000 lakos utan eggyel no a kompenzaci6s listan valasztott kepviselok szama. 

10. § (I) A telepiilesen beWI az egyeni valaszt6keriileteket ugy kell kialakftani, hogy vaIaszt6ke
ruletenkent a lakossag szama megkozelftoen azonos legyen. 

(2) Az egyeni valaszt6keriiletek kialakftasanal figyelemmel kell lenni a nemzetisegi, vallasi, 
tortenelmi es egyeb helyi sajatossagokra is. 

(3) Az egyeni valaszt6keriiletek sorszamat es teriiletet legkes6bb a valasztas napja elott 50 nappal 
a jegyzo allapftja meg. Dontes elott ki kell kerni a helyben miJkiido partok, tarsadalmi szervezetek 
velemenyet. A dontes ellen - a (4) bekezdes kivetelevel- jogorvoslatnak helye nines. 

(4) A helyben mffkodo part vagy tarsadalmi szervezet a dontest koveto 3 napon beWI a fojegyzot61 
jogorvoslatot kerhet, ha a telepiilesen beWI az egyeni valaszt6keruleteket ugy alakftottak ki, hogy az 
egyes valaszt6keruletek lakossaganak a szama aranytalan. Errol a fOjegyzo 3 napon beliil donI. Tovabbi 
jogorvoslatnak helye nines. 

11. § (I) A valaszt6polgarok Budapest fOvaros kozgy(flesenek 66 tagjat kozvetleniil, listan 
valasztjak meg. Ez esetben Budapest fOvaros egy valaszt6keriiletet alkol. 

(2) A megyei kozgy(flesi valasztas tekinteteben minden megyeben ket valaszt6kerulet van, kiiliin 
a 10.000 vagy ennel kevesebb lakosu es kiilon a 10.000-nel tobb lakosu telepiilesek szamara. 

12. § (I) A szavaz6korok szamat, sorszamat es teruleti beosztasat a jegyzolegkesObb a vaIasztas 
napja elott 50 nappal allapftja meg ugy, hogy egy szavaz6korre mintegy 600-1200 valaszt6polgar 
jusson, de minden kozsegben legyen legalabb egy szavaz6kor. 

(2) A szavaz6korok azonosak az orszaggy(flesi kepviselovalasztasra kialakftott szavaz6korokkel. 
Ettol eItemi esak a valaszt6kerulet teriiletenek valtozasa eseten (54. §), tovabba aKkor lehet, ha az (I) 
bekezdesben meghatarozott lakossagszam a szavaz6kor teruleten megvaltozik. 

(3) Minden telepiilesen ki kell jelolni azt az egy szavaz6kort, ahol azok a valaszt6polgarok 
szavazhatnak, akiknek lakcfme a lakcfmbejelentesre vonatkoz6 jogszaMly ertelmeben esak az adott 
telepiiles megnevezeset tartalmazza. 

IV. fejezet 

A valasztasi szervek 

13. § (I) A valasztasi szervek a valaszt6polgarok fiiggetlen, kizar61ag a torvenynek aliirendelt 
szervei, amelyeknek elsodleges feladata a valasztasok tisztasaganak, tOrvenyessegenek biztosftasa, a 
partatlansag ervenyesftese es sziikseg eseten a valasztas tOrvenyes rendjenek helyreallftasa. 
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(2) Valasztasi szervek: 

a) az orszaggyulesi kepvisel6valasztasra letrehozott szavazatszamlal6 bizottsagok, teriileti valasztasi 
bizottsagok es Orszagos Valaszt~si Bizottsag, tovabb:l 

b) a kozsegi, varosi es f6varosi keriileti valasztasi bizottsag (a tovabbiakban: helyi valasztasi bizottsag). 

(3) Ha a szavazatszamlal6 bizottsagok, a teriileti valasztasi bizottsagok es az Orszagos Valasztasi 
Bizottsag tagjainak szama a tOrvenyben meghatarozott letszam ala esokken, a kiegeszftesr61 az 
orszaggyillesi kepvisel6k valasztasar61 sz616 1989. evi XXXIV. torveny (a tovabbiakban: Vjt.) 
el6frasai szerint gondoskodni kell. 

14. § (I) A szavazatszamlal6 es a helyi valasztasi bizottsagnak - a 20. § (I) bekezdes hi pontja 
kivetelevel - esak a teleptilesen lak6hellyel rendelkez6 valaszt6polgar lehet a tagja. A valasztasi·szerv 
elnoke es titkara nem lehet ajelO16 szervezet tagja, megbfzottja, illet61eg a fiiggetlenjelolt megbfzottja. 
A jelol6 szervezet megbfzottja koztisztvisel6 nem lehet. 

(2) A valasztasi szervnek nem lehet tagja jelOJt, jelolt hozzatartoz6ja, megyei kozgyilles elnoke, 
polgarmester, jegyz6, f6jegyz6, illetve valasztasi szerv mellett mUKod6 munkaesoport tagja. Az olyan 
valasztasi szerveknek, amelyek a jogorvoslati eljarasban egymassal dontesi, dontest feltilvizsgal6 
kapesolatba kertilhetnek, nem lehetnek tagjai egymassal hozzatartoz6i kapesolatban all6 szemelyek. 

(3) A valasztasi szerv mUkodesenek tartama alatt hat6sagnak, a tagja pedig hiyatalos szemelynek 
. min6stil. 

(4) A valasztasi szerv testtiletkent mUKodik. Hatarozatainak ervenyessegehez a tagok tobbsegenek 
jelenlete es a jelenlev6 tagok tobbsegenek szavazata sztikseges. Szavazategyenl6seg eseten az elnok 
szavazata dont. A kisebbsegi velemenyt - annak indokaival egytitt - ajegyz6Konyvben rogzfteni kell. 

(5) A valasztasi szervek mUKodese es tevekenysege nyilvanos. A sajt6 kepvisel6i a valasztasi 
szervek munkajanal ktilon engedely nelktil jelen lehetnek, de tevekenysegtik gyakorlasat nem zavar
hatjak. A valasztaSi szervek rendelkezesere all6 adatok es tenyek - az e tOrvenyben megallapftott 
kivetelekkel- nem titkosfthat6k. A valasztasi eljaras nyilvanossaga nem sertheti a szavazas titkossagat 
es a szemelyhez f(fz6d6 jogokat. 

(6) A valasztasi szervet az elnok kepviseli. Ha a valasztasi szervnek nines elnoke, vagy tevekeny
segeben akadalyoztatva van, az elnok feladatait a titkar latja el. 

15. § (I) A helyi valasztasi bizottsag titkarat es ket tagjat a helyi kepvisel6testtilet valasztja meg. 
Szemelytikre - a partok es tarsadalmi szervezetekjavaslataira is figyelemmel- a jegyz6 tesz indftvanyt. 
Az egy szavaz6korrel rendelkez6 teleptilesen a helyi valasztasi bizottsag letrehozasahoz az orszag
gyulesi kepvisel6valasztasra megvalasztott szavazatszamlal6 bizottsagot ket taggal ki kell egeszfteni. 
Ha a kepvisel6testtilet nem tilesezik, hataskoret az altai a kijeloJt bizottsag latja el. A szavazatszamlal6 
bizottsagba a kepvisel6testtilet p6ttagot is valaszthat. 

(2) A valasztasi szervbe a kisebbsegi jelolt altai delegalt tag anyanyelven tehet esktit vagy 
fogadalmat. 
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(3) A szavazatszamlal6 bizottsag, valamint a helyi es a teriileti valasztasi bizottsag tovabbi egy-egy 
tagjat ajelol6 szervezet, illet61eg a fiiggetlenjelolt bfzza meg. Ajeloltek, illet61eg ajelol6 szervezetek 
kozos megbfzottat is allfthatnak. 

(4) A szavazatszamlal6 bizottsagba, valamint a helyi es a teriileti valasztasi bizottsagba a jelol6 
szervezet - jelOltjei szamat61 fiiggetleniil - egy-egy tagot bfzhat meg. 

(5) A helyi valasztasi bizottsag valasztott tagjait a valasztas napja el6tt legalabb 50 nappal, a 
szavazatszaml<il6 bizottsagok p6ttagjait a szavazas el6tt legalabb 20 nappal kell megvalasztani. A 
v:Haszt<isi szervek megbfzott tagjait a jelOles benyujtasaval egyidejU1eg, de legkes6bb a valasztast 
megel6z6 masodik nap 16.00 6rajaig kell bejelenteni. 

16. § (I) Ha a szavazatszamlal6 bizottsag tagjainak szama mar legalabb 3, illetve a helyi valasztasi 
bizottsag tagjainak szama legalabb 5, sajat tagjai sorab61 elndkdt valaszt. 

(2) A valasztasi szerv elndke, titkara es tagjai az illetekes polgarmester, illet61eg a kdzgyU1es elnoke 
el6tt - tevekenysegiik megkezdeset megel6z6en - eskiit vagy fogadalmat tesznek. 

(3) A valasztasi szervek elndkeinek, titkarainak es tagjainak nevet, a valasztasi szervek hivatali 
helyisegenek efmet a helyben szok:isos m6don kdzze kell tenni. 

(4) A helyi valasztasi bizottsag valasztott tagjainak a megbfzatasa az dnkormanyzati kepviselOk 
kdvetkez6 altalanos valasztasara It~trejdv6 helyi valasztasi bizottsag alakul6 iileseig tart. 

17. § (I) A helyi valasztasi bizottsag elndkenek, titkaranak es tagjanak megbfzatasa megsziinik: 

a) ha a megbfzatas torvenyes feltetelei megsziinnek; 

b) lemondassal; 

c) a megbfzatas visszavonasaval, illet61eg felmentessel; 

d) elhalalozassal. 

(2) A valasztasi szerv megbfzott tagjanak megbfzatasa'a valasztas vegleges eredmenyenek kdzze
tetelevel is megsziinik. 

(3) A valasztott es megbfzott tagok jogai es kotelezettsegei azonosak. 

(4) A megbfzatas megsziineser61 az (I) bekezdes a) es c) pontjanak fennallta eseten a jegyz6 fnisban 
tajekoztatja az erintettet. 

18. § (I) A szavazatszamlal6 bizottsag legalabb 3 tagb61 all. 

(2) A szavazatszamlal6 bizottsag: 
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a) ellen6rzi a szavaz6helyiseg el6keszfteset, levezeti a szavazast, gondoskodik a szavazas tiirvenyes 
lebonyolftasar61; 

b) diint a szavazas folyaman felmeriil6 vitas kerdesekben; 

c) megszamlalja a szavazatokat es megallapftja a szavaz6kiirben a szavazas eredmenyet; 

d) indftvanyozza a helyi valasztasi bizottsagnak az adott szavaz6kiirben a szavazas eredmenyenek 
megsemmisfteset, ha olyan tiirvenysertest eszlel, amely a szavazas eredmenyet erdemben befolya
solta; 

e) a szavazas eredmenyer61 jegyzOkiinyvet allft ki. 

19, § (I) A helyi valasztasi bizottsag jogi szemely, tagjainak szama legalabb 5 f6. 

(2) A helyi valasztasi bizottsag: 

a) hirdetmenyt tesz kiizze - legkes6'bb a szavazast megel6z6 35 nappal - a valasztas napjar61, a 
valasztassal es a jeliilessel kapcsolatos tudnival6kr61, tovabba az ervenyes jeliileshez sziikseges 
ajanlasok szamar61; 

b) nyilvantartasba veszi - legkeso'bb a szavazast megel6z6 17. napon - a jeliilteket, illet61eg visszauta
sftja azt a jeliilest, amely a tiirvenyes felteteleknek nem felel meg; 

c) elbfralja ajeliiltajanlasokkal kapcsolatos kifogasokat; 

d) kiizzeteszi - legkesObb a szavazas napjat megel6z6 16 nappal - a jeliiltek nevet, a jeliil6 szervezet 
nevet, illetoleg a fiiggetlenjeliiles tenyet; kisorsolja a listak sorszamat, valamint elvegzi a 28. § (4) 
bekezdeseben el6frt sorsolast; 

e) biztosftja a szavazatszamhiI6 bizottsagok mu'kiidesenek tiirvenyes felteteleit, ellen6rzi a technikai 
felteteleket; 

f) megallapftja es kiizzeteszi a kislistas, a vegyes, a polgarmesteri, valamint a helyi kisebbsegi 
iinkomlanyzati valasztas el6zetes es veg\eges eredmenyet; 

g) megsemmfsiti a szavazas eredmenyet, ha olyan tiirvenysertest allapft meg, amely azt erdemben 
befolyasolta; 

h) diint a szavazatszamlal6 bizottsagnak az igazolassal tiirten6 szavazasra, a szavazas eredmenyere 
vonatkoz6, es mas diintese, illetve intezkedese elleni kifogasr61; 

i) kiadja a kepviselOknek es a polgarmestereknek a megbfz6levelet; 

j) kit(fzi es megszervezi az idOkiizi valasztast, valamint kozzeteszi annak eredmenyet; 

k) megallapftja az ido'kiizi valasztas naptar szerinti hatamapjait; 
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I) a torvenyben megjelolt hatarid6n beWI benyujtottkezdemenyezes alapjan kituzi a helyi kisebbsegi 
onkormanyzati valasztast a helyi onkormanyzati valasztassal megegyez6 napra; 

m) megallapftja, es kozlemeny utjan kozzeteszi a helyi kisebbsegi onkormanyzati valasztas eljarasi 
hatarid6it es hatamapjait; 

n) ellatja - a nemzeti es etnikai kisebbsegekjogair61 sz616 1993. evi LXXVII. torveny (a tovabbiakban: 
Nek. tv.) alapjan - a helyi elektor valasztasaval kapcsolatos feladatokat; 

0) az egy szavaz6korrel rendelkez6 telepiilesen ellatj? a szavazatszarnlal6 bizottsag feladatait. 

20. § (I) A megyei valasztasi bizottsag: 

a) felhfvast boesat ki - legkesObb a szavazast rnegel6z6 35 nappal- a jelOlesre; kozzeteszi az ervenyes 
jelOles felteteleit; 

b) nyilvantartasba veszi - legkes6'bb a szavazast megel6z6 17. napon - a listakat es az azokon szerepl6 
jeloiteket, illet6leg visszautasftja azt a listat, iIIet6leg jelOitet, amely, iIIet6\eg aki a tOrvenyes 
felteteleknek nem felel meg; elbfralja az ezzel kapcsolatos kifogasokat; 

c) kozzeteszi -legkes6'bb a szavazas napjat rnegel6z616 nappal- ajelOltek es a listak nevet, kisorsolja 
a Iistak sorszarnat; 

d) rnegallapftjaes kozzeteszi a megyei kozgyUles tagjai valasztasanak el6zetes es vegleges eredmenyet, 
err6l jegyzOkonyvet all ft ki; 

e) dont a szavazatszamlal6 bizottsagnak a megyei kozgyUles tagjainak valasztasaval kapcsolatos 
intezkedese, dontese elleni kifogasr61; 

f) elbfralja a helyi valasztasi bizottsag dontese ellen benyujtott kifogast; 

g) kiadja a megyei kozgyules tagjainak a megbfz6levelet; 

h) ha a szavazatszamlal6, illet6\eg a helyi valasztasi bizottsagi tagok rnegvalasztasara - az alacsony 
lakossagszarn, vagy az osszeferhetetlensegi szabalyok miatt, iIIet61eg ha a kepvisel6testiilet mUko
deseben.akad:l\yozott - a torvenyben el6frt hatarid6ig nern keriilt sor, a hianyz6 tagokat a megyei 
valasztasi bizottsag - ajegyz6kezdemenyezesere es indftvanyanak figyelembevetelevel- hivatalb61 
haladektalanul megbfzza. Ebben az esetben a valasztasi szerv tagja mas telepiilesen lak6hellyel 
rendelkez6 valaszt6polgar is lehet. 

(2) A teriileti valasztasi bizottsag a hivatalosan tudornasara jutott torvenysertes eseten kezdeme
nyezi a hataskorrel rendelkez6szerv intezkedeset. 

(3) A f6varosi valasztasi bizottsag: 

a) nyilvantartasba veszi - legkes6'bb a szavazast rnegel6z6 17. napon - a listakat es az azokon szerepl6 
jelOiteket, tovabba a fOpolgarmester-jeIOiteket, visszautasftja azt a listat, iIIet6\eg jelOltet, amely, 
iIIet6\eg aki a tOrvenyes felteteleknek nem felel meg; elbfralja az ezzel kapcsolatos kifogasokat; 
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b) megallapitja a f6varosi kozgyiiles tagjai es a f6polgannester valasztasanak el6zetes es vegleges 
eredmenyet, errol jegyzo'konyvet allit ki, tovabba kiadja a kepviselo'k megbiz61evelet; 

e) dont a szavazatszamlal6 bizottsagnak a fOvarosi kozgyiiles tagjainak es a f6polgarmester valaszta
saval kapesolatos intezkedese, dontese elleni kifogasr61; 

~", ' 

d) ertelemszeruen ellatja az (1) b~kezdes ai, b/, fies hI pontjaban meghatarozott feladatokat; 

e) ellatja a fOvarosi kisebbsegi onkonnanyzat valasztasaval kapesolatos feladatokat. 

21. § Az Orszagos Valasztasi Bizottsag: 
i 

a) gondoskodik a'valasz\asi szer~ek mu'kodeseriek torvehyes felteteleir61, elvi allasfoglalast ad ki a 
torveny egyseges erteimezese ~s az egyseges joggyakorlat kialakitasa erdekeben; az elvi allasfog-
lalas ellen jogorvoslatnak helye nines; : ; . , . 

b) megallapitja a ttirvenysertest, ha e ttirvenyen k(viil mas torveny megsertese a valasztasok tisztasagat 
(13. § (1) bek.j veszelyezteti; hivatalosan tudbmasara jutott torvenysertes eseten kezdemenyezi a 
hataskorrel rendelkez6 valasztasi szerv donteset; 

e) kozzeteszi a kepviselo'k es polgarmesterek, valamint az orszagos kisebbsegi oilkonnanyzat valasz
tasanak orszagosan osszesitett vegleges adatait; 

d) elbiralja a teriileti valasztasi bizottsagnaka fOvarosi, megyei kozgyiiles es a f6polgarmester 
valasztasaval kapesolatos dontese elleni kifogast; 

. ,. I' . 

e) beszamol az Orszaggyulesnek ~ kepviselo'k e~polgarrrlest~rek v~lasztasar61;; 
, , : 

f) osszehivja - a helyi onkormanyzati kepvisel6k es polgarinester~k altalanos valasztasanak napjat61 
szamitott 120 napon beliili id6pontra - az orszagos kisebbsegi onkonnanyzatot valaszt6 elektorok 
gyiileset. 

22. § (1) A valasztasok szervezesi, iigyviteli ieehnikai elo'keszitesere, lebonyolftasara valamennyi 
valasztasi bizottsag mellett munkaesoport mu'kodik. A szavazatszamlal6 bizottsag es a helyi valasztasi 
bizottsag mellett mu'kod6 jegyz6konyvvezet6 tagja a helyi munkaesoportnak. 

(2) A helyi valasztasi bizottsag mellett mu'kod6 munkaesoport tagjait az illetekes jegyz6, a teriileti 
valasztasi bizottsag mellett m(fkod6 munkaesoport tagjait a f6jegyz6, az Orszagos V alasztasi Bizottsag • I 

mellett mu'k6d6 munkaesoport vezet6jet es tagjait a beliigyminiszter nevezi ki. A helyi valasztasi 
bizottsag mellett mu'k6d6 munkaesoport vezet6je az illetekes jegyz6, a teriileti valasztasi bizottsag 
mellett mu'kod6 munkacsoport vezet6je a f6jegyz6. 

(3) A munkacsoport tagjai kinevezesiikkor a kinevez6 el6tt eskiit vagy fogadalmat tesznek. A helyi 
valasztasi munkacsoport vezet6je a fOjegyz6 el6tt, a teriileti valasztasi munkaesoport vezet6je az 
orszagos valasztasi munkacsoport vezet6je el6tt tesz eskiit vagy fogadalmat. 

(4) A valaszt6keriiletben a munkaesoportnak nem lehet tagja a jelolt, a jelOlt· hozzatartoz6ja, 
megyei kozgyiiles elnoke, polgarmester, jelO16 szervezet tagja, tovabba valasztasi szerv tagja. 
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V. fejezet , 

A valaszmsi kampany 

23. § (i) Valasztasi kampanyt - a szavazast megel6z6 35. napt61 - barmely valaszt6polgar 
folytathat. • 

(2) A valasztasi gyUlesek nyilvanosak. A valasztasi gyUlest akadalyozni, rendjet megzavami tilos. 
A rend fenntartasar6l a gyules szervez6je a gyiilekezesi jogr6l sz6l6 tOrveny szabalyai szerint 
gondoskodik. 

(3) A szavazast megel6z6 35. napt6l a szavazast megel6z6 nap 00.00 6rajaig a hirdetest kozl6 
szervekneka jelOltet, jelol6 heivezetei nepszenIsft6 hirdetese csak azonos feltetelek mellett, "Fizetett 
valasztasi hirdetes" jelzessel kozolhet6. A helyi kozszolgalati hfrkozl6 szervek a szavazast megel6z6 
15. napt6l a valasztast megel6z6 nap 00.00 6rajaig a jelOles, illetve a listaallftas aranyaban es legalabb 
egyszer ingyenesen kozlik a jelO16 szervezetek, tovabba a polgarmesterjeloltek valasztasi felhfvasat. 
Ez a jogosultsag valamennyi fiiggetlen jeloltet egyiittesen, a jelOlesiik aranyaban illeti meg. 

(4) A valasztasi kampany utols6 napjan az orszagos kozszolgalati hfrkozl6 szervek - azonos 
musorfeltetelekkel, azonos id6tartamban, kommentar nelkiil - kozreadjak annak a nyolc jelO16 szerve
zetnek a valasztasi osszefoglal6jat, amely orszagos osszesftesben a legtobb kepvisel6- es polgarmes
terjelOltet, valamint listat allftotta. 

(5) A szavazast megel6z6 nap 00.00 6rajat61 valasztasi kampanyt folytatni tilos. Nem min6siil a 
kampanycsend megsertesenek a valasztasi munkacsoportnak ez id6 alatt, kizar6lag a valasztasi 
tudnival6kr6l adott tajekoztatasa, tovabba a valasztasi reszvetelre vonatkoz6 partsemleges felhfvasa. 

(6) A szavazast megel6z6 8. napt6l a szavazas befejezeseig a valasztasokkal kapcsolatos kozvele
meny-kutatas eredmenyet nem szabad nyilvanossagra hozni. 

(7) A valasztas napjan kozvelemeny-kutatas az alabbi feltetelekkel vegezhet6: 

a) a kozvelemeny-kutatas csak nevtelen lehet, es az onkentessegen alapulhat; 
. . 
~ ., -

b) a kozvelemeny-kutat6k abba az epiiletbe, amelyben a szavaz6helyiseg van, nem lephetnek be, a , , 
valaszt6polgarokat semrriilyen m6don nem zaklathatjak, nyilatkozatra nem kenyszerfthetik, csak a 
szavaz6helyisegb61 kilep6ket kerdezhetik meg; 

c) reszadatokat a szavazas befejezese el6tt nyilvanossagra hozni es a szavazatszamlal6 bizottsagt6l 
adatot igenyelni til os. 

24. § (1) A v~laszta~ napjat megel6z6 60. napt6l a valasztasi kainpany vegeig a jelol6 szervezetek, 
a jeloltek plakatot engedely nelkiil keszfthetnek. A plakat olyan sajt6termeknek min6siil, amely 
engedely n6lkiil el6allfthat6. Egyebekbena plakatra a sajt6r6l sz6l6 jogszabalyokat kell alkalmazni. 

(2) Plakat - a (3)-(5) bekezdesekben meghatarozott kivetelekkel - korlatozas nelkiil elhelyezhet6 .. 
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(3) Epiilet falara, keritesre plakatot elhelyezni kizar6lag a tulajdonos, illet61eg a kezel6 hozzaja
rulasavallehet. 

(4) Egyes kiizepiileteken vagy a kiizteriilet meghatarozott reszen plakat elhelyezeset a helyi 
iinkormanyzat muemlekvedelmi, kiirnyezetvedelmi, varos(kiizseg)-kepi vagy idegenforgalmi okb6l 
rendeletben megtilthatja. Allami vagy iinkormanyzati hat6sag elhelyezesere szolgal6 epiileten, vagy 
azon beliil plakatot elhelyezni til os. 

(5) A valasztasi kampanyt szolgal6 onall6 hirdet6berendezes elhelyezesere a kozteriilethasznalat
r6l sz6l6 jogszabalyokat kell alkalmazni. 

(6) Plakatot olyan mMon kell elhelyezni, hogy az karokozas nelkiillegyen eltavolfthat6. 

(7) Az eletet, a testi epseget, a vagyonbiztonsagot vagy a kiizlekedes rendjet veszelyeztet6 plakatot 
a rend6rseg kiiteles eltavolfttatni. Az ennek soran felmeriil6 kiiltseget az viseli, aki a plakatot elhelyezte 
vagyelhelyeztette. 

VI. fejezet 

Az ajanlas 

25. § (I) JelOltet ajanlani ajanl6iven (26. § (2) bek.) vagy titkos ajanlassal (26. § (3) bek.) lehet. 
JelOltet ajanlhat az a valaszt6polgar, aki a valaszt6keriiletben valaszt6jogat gyakorolhatja. Jeliiltet 
ajanlani a szavazast megel6z6 35. napt6l a szavazast megel6z6 20. napig lehet. Az ajanlas nem vonhat6 
vissza. Ajeloltajanlasert vagy az ajanlas gyujteseert ellenerteket felajanlani, kerni, adni vagy elfogadni 
tilos. 

(2) A valaszt6polgar az ajanl6fven alafrasaval ket vagy tiibb jeliiltet, illetve listat is tamogathat, 
egy ajanl6ivet azonban - mely ugyanazon jelOltre, illetve listara vonatkozik - csak egyszer irhat ala. 
Ha a vaJaszt6polgar ugyanazon ajanl6ivet t6bbsziir is alafrta, az ajanlasat csak egyszer kell figyelembe 
venni. A jeliiltajanlas ellen6rzese soran a valaszt6polgar szemelyazonossagat, valaszt6jogat, lak6he
lyet, valamint azt kell ellen6rizni, hogy egy listat vagy jeliiltet nem ajanlott-e tiibbszor. 

(3) A valaszt6polgar csak egy valaszt6keriiletben fogadhat el egy-teJepiilesi kislistas vagy egy 
egyeni valaszt6keriileti es egy kompenzaci6s listas, egy polgarmesteri, tovabbaegymegyei kozgywesi, 
es egy helyi kisebbsegi onkormanyzati jelolest; Budapesten a valaszt6polgar egy egyeni valaszt6ke
riileti, egy f6varosi keriileti kompenzaci6s listas, egy polgarmesteri, egy f6varosi listas, egy fOpolgar-
mesteri, valamint egy helyi kisebbsegi onkormanyzati jelolest fogadhat el. • 

(4) Ha a valaszt6polgart t6bb helyen is jeliiltnek ajanlottak, akkor legkesObb avalasztast megei6z6 
19. napig nyilatkoznia kell arr61, hogy melyik jelolest fogadja el. 

26. § (I) Kiizos jelOltet, listat allit6 szervezetek egy jeiol6 szervezetnek min6siilnek. Ha t6bb part, 
tarsadalmi vagy kisebbsegi szervezet kiizosen allit jelOltet vagy listat; a tovabbiakban - a valasztas 
szempontjab6l - egy jelO16 szervezetnek szamitanak. Kisebbsegi szervezet parttal, tarsadalmi szerve
zettel kiiziis - kedvezmenyes mandatumra jogosult - jelOltet, listat nem allithat. Kozos jelOltet allftani 
csak olyan ajanl6iv, illetve ajanl6lapok alapjan lehet, amelyeken az adott kozos jeloltet allit6 vala
mennyi jelO16 szervezet neve vagy annak riividitese fel van tiintetve. 
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(2) Jeliiltet ajanlani ajanl6fven lehet. Az ajanl6fv tartalmazza az ajanlottszemely es a jelol6 
szervezet nevet, illetve a fiiggetlenjeloles tenyet, az ajanl6 szemely nevet, lakcfmet, szemelyazonosft6 
jeh!t es a sajat kezu alafrasat. Ajanl6fveta jel0l6 szervezetek, illetve a fiiggetlen jeloltkent indulni 
kfvan6 valaszt6polgarok vagy megbfzottaik a hivatalt61 igenyelhetnek. Az ajanl6fv megnyitasar61, 
tovabba atveteler61 nyilvantartast kell vezetni. Az ajanl6fvet a hivatalban ajeliiltnek ajanlott valaszt6-
polgar vagy megbfzottja szemelyesen nyitja meg, es kozli ajeliilt szemelyazonosft6jelet es lakcfmet, 
valamint a jelii16 szervezet nevet, vagy a fiiggetlen jeloles ten yet. A benyujtasra keriil6 ajanl6fvet a 
jel0l6 szervezet megbfzottja vagy a fiiggetlen jeliilt alafrasaval hitelesfti. Az ajanl6fvre nem gyujthet6 
aIafras a Yjt. 10. § (3) bekezdeseben meghatarozott helyen. 

(3) Jeloltet ajanlani a hivatalban titkosan, jeliilesi fajtankent egy alkalommal lehet. A titkos 
jelolesre szolgal6 ajanl61ap a tamogatott szemely vagy szemelyek nevet, a jelii16 szervezet vagy 
szervezetek megjeloleset vagy a ftiggetlen jeloles ten yet, a telepi.iles nevet, az egyeni valaszt6keriilet 
sorszamat tartalmazza. Az ilyen m6don ajanl6 valaszt6polgart - szemelyazonossaga igazolasa utan -
jelolesi fajtankent nyilvantartasba kell venni, amely tartalmazza az ajanl6 szemely nevet, lakcfmet, 
szemelyazonosft6 jelet, sajat kezu alafrasat es nyilatkozatat arr61, hogy valaszt6joggal rendelkezik. Az 
ajanl6 szemely valaszt6jogosultsagat a munkacsoport tagja igazolja. Az ajanl61apot a helyi munkacso
port tagjanakjelenleteben szemelyesen kell azecelraszolgal6, lepecsetelt urnaba bedobni. Haaz ajanl6 
szemely az ajanl61apon ugyanazt a jeloltet tobbszor ajanlotta, az ajanlast csak egyszer kell figyelembe 
venni. 

(4) Az ajanl61apot tartalmaz6 umat harom naponkent fel kell nyitni, a benne lev6 ajanl61apokat 
ajanlott szemelyenkent ki.iliin-kiiliin meg kell szamolni. es ezt a szamot - kiegeszftve az ajanl6fven 
gyujtott ajanlasok szamaval - az err61 vezetett nyilvantartasra ra kell fmi. Az umab61 kivett ajanl6la
pokat - jeliiltenkent kOtegelve - zart helyen kell6rizni. Ajeloltnek ajanlott szemelyt, ha meg ajanl6fvet 
nem nyitott, ajegyz6 ajeloles tenyer61 koteles ertesfteni. A rea vonatkoz6 ajanlasok szamar61 ajelol6 
szervezet es a fiiggetlen jelolt, illet61eg megbfzottja tajekoz6dhat. 

(5) A megyei lista ajanl6fven torten6, valamint titkos jelolesere a (2)-(4) bekezdesben foglaltakat 
kell alkalmazni. Az ajanl6fveket megnyitni es benyujtani a megyei valasztasi munkacsoportnal kell. 
A megyei listar61 a megyei valasztasi munkacsoport vezet6je tajekoztatja a helyi valasztasi munkacso
portok vezet6it. A helyi munkacsoport vezet6je a jeliiles id6szaka alatt harom naponkent, valamint a 
jeloles utols6 napjat kovet6 napon kozvetleni.il - zart borftekban, ktilon kfser6 jegyzekkel - tovabbftja 
ajelii16 szemelyek adatait es a titkos ajanl61apokat a teriileti valasztasi munkacsoport reszere. 

27. § (I) Kislistas, iIIetve egyeni valaszt6keriileti kepvisel6jeliilt az, akit az adott valaszt6keriilet 
nyilvantartasaban - a kifiiggesztes id6pontjaban - szerepl6 valaszt6polgarok legalabb 3 %-a jeliiltnek 
ajanlott. A megyei valaszt6keriiletben listat allfthat az a jel0l6 szervezet, amely a vaIaszt6keriiletben 
lev6 telepi.ilesek nyilvantartasaban - a kifiiggesztes id6pontjaban - szerepl6 valaszt6polgarok legalabb 
0,5 %-anak ajanlasat osszegyujt6tte. 

(2) Polgarmesterjeloit az, akit: 

a) a 10.000 vagy annal kevesebb lakosu telepi.iles nyilvantartasaban - a kifiiggesztes id6pontjaban -
szerepl6 valaszt6polgarok legalabb 5 %-a; 

b) a 100.000 vagy annal kevesebb lakosu telepi.iles valaszt6polgarainak 3 %-a; 

c) a 100.000-nel tobb lakosu telepi.iles eseten a valaszt6polgarok 2 %-a; 

d) f6polgarrnester-jelolt az, akit a f6varos valaszt6polgarainak I %-ajeloltnek ajanlott. 
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(3) A jelOltet az illetekes valasztasi szervhez legkesobb a szavazast megel6z6 19. napon, 16.00 
oraig kell bejelenteni. A jelOltet bejelent6 v~lasztopolgar bejelentesi jogosuItsagat a valaswisi szerv 
nem vizsgalja. Az iIIetekes valasztasi bizottsag minden, a tCirvenyes jelOlesnek megfelel6 jeloitet - a 
jeloles benyujtasat kovet6 harom napon bel iii - nyilvantartasba vesz, a tCirvenyes felieteleknek nem 
megfelel6 jelOiest visszautasftja. A bejelentessel egyidejUleg a jelOlt koteles az illetekes valasztasi 
bizottsagnak szemelyi adlftait: nevet, lakcfmet. siemelyazonosfto jelet atadni. Ajeloles~ez esatolni kell 
ajelolt nyilatkozatat arrol, hogy . 

a) valasztojoga van; 

b) ajelOlest elfogadja; 

e) nines olyan tis;ztsege,: amely osszeferheietlen kepvisel6i, polgarmesteri me·gbfzatasaval. illetve 
megvalasztasa eseten arrollemond. A 3000-nel kevesebb lakosu telepiiles polgarmesterjelOltje arrol 
is nyilatkozik, hogy f6allasban vagy t~rsadalmi megbfzatasban latja el tisztseget. 

t . , . • • 

(4) Ha a szavazas megkezdese el6tt aJelOit ajelolesr61 frasban lemond. valasztojogat elveszti vagy 
elhalalozik, nevet a jeloltek nyilvantartasab61, illetoleg a szavaz61apokr61 torOini kell. 

28. § (I) A jelolesnek a jelol6 szemelyre vonatkoz6 adatai titkosak. A jelOies elleni kifogas eseten 
az ajanl61apon jelOI6 szemelyekr61 kesziilt nyilvantart<is es az ajanl6fv adatait kizar61ag az illetekes 
valasztasi szerv, a munkaesoport tagjai es a bfr6sag ellen6rizheti. 

(2) Az ajanl6fvr61 es az ajanl61apokr61 masolatot keszfteni tilos. Nem tekinthet6 masolatnak a 
jeloles ervenyessegenek megallapftasa eeljab61 vezetett teehnikai nyilvantartas. Az ajanl6lapokat. az 
ajanl6fveket. valamint a teehnikai nyilvantartast az illetekes valasztasi bizottsag - ha dontese ellen 
kifogast nem nyujtottak be - a valasztas napjan megsemmisfti. Ha a valasztasi bizottsag donh~se ellen 
kifogast vagy jogorvoslatot nyujtanak be, az ajanl6lapokat, ajanl6fveket es a teehnikai nyilvantartast 
kizar61ag a kifogas elbfralasa erdekeben lehet atadni az illetekes valasztasi szervnek, bfr6sagnak. 

(3) A 25-28. §-t a polgarmester, a f6polgarmester, tovabba a kislistas. az egyeni valaszt6keriileti. 
a megyei !ista, valamint - az 501B. §-ban foglalt elteresekkel - a helyi kisebbsegi onkormanyzati 
kepviselOkjelOlesere is alkalmazni kell. . 

(4) A jelOles le~arasa utan az illetekes v~lasztasi biz6ttsaga kislistas es a helyi kisebbsegi 
onkormanyzati valasztas eseteben kisorsolJa, hogy szavaiategybnl5seg eseterl az, azonos szava
zatszamot elertjeloltek mil yen sorrendben jutnak mandatumhoz a kis!istan, illetve a ~elyi kisebbsegi 
onkormanyzati kepviselOk valasztasan. A sorsolas eredmenyerol jegyzoKonyvet !Cell keszfteni. 

29. § (I) A 10.000-nel tobb lakosu telepiilesen kompenz~ei6s listat az a jelOlo szervezet indfthat. 
amely az egyeni valaszt6keriiletek legalabb egynegyedeben (3. szamu mellekl~i) jeloltet allftott. A 
jelOltek szamaba beszamftanak: 

a) az adott jelOI6 szervezet altai onall6an allftott jeloItek; 
, 

" • i j , 

b) a kozos jelOltek koziii az adott jel0l6 szervezetre es6 jeIolthanyad, mel yet Rozos jeloltenkent, a 
jelOitet allft6 jelol6 szervezetek aranyabart kell megallapftdni. Nem keletkezikjelOlthanyad a kozos 
lista allftasat megalapozo kozos jelOitek utan. 
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(2) A fovarosi kozgyules tagjainak megvalasztasamil Budapesten listat az a jelOlo szervezet 
indfthat, amdy legalabb hat fovarosi keriiletben kompenzacios listat alIftot!. 

. .' 
30. § (I) Azok a jelolo szervezetek, amelyek 

a) az egyeni valasztokeriileiek legalabh egynegyedeben kozos egyeni jeloltet alIftottak, kozos kom
penzacios listat; 

. , . 

b) a fovaroshan fegalab~ hat fOvarosi 'keriiletben kozos kompenzac:ios listat indftottak, f6varosi kozos 
listat; .' .: ' 

c) a megyei,vala~zt6keriiletBen legalabb a 27. § (I) bekezdeseben meghatarozott szamu kozos ajanlast 
gyujtottek, megyei kozos .\istat indfthatnak. 

(2) A kompenzacios, a fOvarosi es a megyei listat az illetekes valasztasi bizottsagnal - legkes6bb 
a szavazast megel6zo 18. napon - frasban kell bejelenteni. Abejelenteshez jeloltenkent kiilon-kiilon 
csatolni kell a 27. § (3) bekezdese szerinti nyilatkozatokat. 

(3) A kompenzacios, a fOvarosi es a megyei listan legfeljebb ketszer annyi jelolt allfthato, mint a 
megszerezheto mandatumok szama. A listan a jeloltek sorrendjet a bejelent6 hatarozza meg. Sorrendet 
modosftani nem lehet. Ha valamelyik jelolt a listar61 kiesik vagy visszalep, helyere a listan soron 
kovetkez6 jelOlt lep. 

(4) A listaindftas jogat nem erinti, ha a bejelentett egyeni valaszt6keriileti jelolt visszalepett. 

(5) Ha a valaszt6keriiletben ket vagy t6bb azonos csalad- es utonevu szemely indult, a JelOltkent 
kes6bb jelentkezo szemely - legkes6bb a valasztast megel6z6 19. napon - gondoskodik arrol, hogy az 
el6zo jelolttol - betujelzes, masodik utonev vagy foglalkozas feltiintetesevel - megkiilOnboztethet6 
legyen. 

VII. fejezet 

A szavazas 

31. § (i) Szavazni kizar61ag szemelyesen, es - az e t6rvenyben emlftett kivetelekkel - csak a 
valaszt6polgar lak6helye szerint kijelOlt szavaz6helyisegben lehet. 

(2) A ri10zgasaban gatolt valasztopolgart szavazasanak lehet6ve tetele erdekeben - keresere, 
lakasan - a szavazatszamlal6 bizottsag legalabb ket tagja felkeresi. 

" 
(3) Sza:~azni a szavazas napjan 6.00 orat61 lehet. Ha a helyi kOriilmenyek indokoljak, a helyi 

valasztasi tiizottsag elrendelheti, hogy a szavazas 5.00 orakor kezd6djek. A szavazas munkasziineti 
napon 19.00 6raig, mUIikanapon 20.00 6raig tart. 

(4) A rzav~zohelYlseget a szavaias ideje alatt nem lehet bezami, es a szavazast nem lehet 
sziineteltetni vagy meghosszabbftani. Ha a szavazas napjan a szavazatszamlal6 bizottsag tagjainak a 
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szama harom ala esokken, akkor a szavazast a jelenlevOk kotelesek azonnal felfiiggeszteni, az umat, 
tovabba az iratokat zarolni, es a felfiiggesztes tenyer61 a helyi valasztasi bizottsagot a szavazas 
torvenyes folytatasanak biztositasa erdekeben haladektalanul ertesiteni. 

32. § (I) A szavaz6helyiseg nem lehet olyan epiiletben, amely a telepiilesen jeloltet allft6 jelOlo 
szervezet hasznalataban van. 

(2) Minden szavaz6helyisegben - a szavazas titkossaga erdekeben -legalabb ket szavaz6fiilket kell 
kialakitani. A szavazashoz a szavaz6fiilkeben tollat kell elhelyezni. A szavazas titkossagat a 31. § (2) 
bekezdes szerinti szavazas eseten is biztositani kell. 

(3) Minden szavaz6helyisegben a szavazas eeljara ket vagy tObb umat kell felallitani. Az umakat 
az elsOkent szavaz6 valaszt6polgar jelenleteben ugy kelliezami, hogy azokb6l a zar felnyitasa, a peeset 
feltorese vagy az uma szetszedese nelkiil ne lehessen szavaz6lapot eltavolitani. 

33. § (I) A valasztasi iratok, nyomtatvanyok elhelyezeset kovetoen a szavazas megkezdeseig a 
szavazatszamlal6 bizottsag es a munkaesoport tagjain kiviil senki sem tart6zkodhat a szavaz6helyiseg
ben. A szavaz6helyisegben a valaszt6polgarok esak a szavazashoz sziikseges ideig tart6zkodhatnak. 

(2) A szavazatszamlal6 bizottsag az umak allapotat az elsokent szavaz6 valaszt6polgar - aki a 
szavazatszatnlal6 bizottsag tagja nem lehet - jelenleteben a szavazas megkezdese elott megvizsgalja. 
A vizsgalat eredmenyet fel kell tiintetni a szavazasi jegyzOkonyvben. 

(3) Az uma lezarasa utan a szavazatszamlal6 bizottsag az umaba ellenorzo lapot helyez. Az 
ellenorzo lap tartalmazza a szavazatszamlal6 bizottsag jeienlevo tagjainak es az elsokent szavaz6 
valaszt6polgamak az alafrasat es az ellenorzolap elhelyezesenek idopontjat. 

34. § (\}A szavazatszamlal6 bizottsag elnoke felelos azert, hogy a szavazas napjan a szavaz6he
lyisegben es komyeken a rendet fenntartsak; a rend fenntartasara tett intezkedes mindenkire kotelezo. 

(2) Szolgalatot teljesito rendor a szavaz6helyisegbe esak a szavazatszamlal6 bizottsag elnokenek 
engedelyevellephet be. A rendori intezkedesr61 a szavazatszamlal6 bizottsagjegyz61conyvet vesz fol. 

35. § (I) Szavazni esak a hivatalos siavaz6lapokkallehet. Kiilon-kiilon szavaz6lap szolgal: 

a) a to.OOO vagy annal kevesebb lakosu telepiilesen a kislistas, a polgarmester-, a helyi kisebbsegi 
onkormanyzati es a megyei listas valasztasra; 

b) to.OOO-nel tobb lakostl telepiilesen az egyeni valaszt6keriileti, a polgarmesteri, a helyi kisebbsegi 
onkormanyzati es - a megyei jogtl varos kivetelevel - a megyei listas szavazashoz; 

e) a fOvarosban az egyeni valaszt6keriileti, a polgarmesteri, a fovarosi listas, a fopolgarmesteri, 
valamint a helyi kisebbsegi onkormanyzati valasztasra. 

(2) A telepiilesi kislistas, az egyeni valaszt6keriileti. a kisebbsegi onkormanyzati es a (f6)polgar
mester-valasztas szavaz6lapja abeee sorrendben tartalmazza a jeloltek nevet es az Oket j~li:ilo szerve
zetek nevet vagy annak - az illetekes valasztasi bizottsaghoz a jelolessel egyidejilleg bejelentett -
rovidfteset, illet61eg a fiiggetlen jeloles tenyet. 
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(3) A listas szavaz61apok es a (fo')polgarmester szavaz61apja tartalmazza a jelOI6 szervezet 
jelvenyenek lenyomatat fekete-feher szinben. 

(4) A listas es a kisebbsegi dnkormanyzati szavaz61ap az illetekes valasztasi bizottsag altaI kisorsolt 
sorrendben tartalmazza a listak, vagy ajeldl6 szervezetek nevet vagy annak - a valasztasi bizottsaghoz 
a jeldlessel egyidejilleg bejelentett - rdviditeset. A listas szavaz61apon - a jeldl6 szervezet altaI 
bejelentett sorrendben - fel kell tiintetni a listan indul6 jelOltek kdziil az els6 dt jeldlt nevet. 

36. § (I) Ervenyesen szavazni esak a szavaz61apon szerepl6 jeldltre, illet61eg listara lehet. 

(2) A jelOltre, illet61eg listara szavazni ajelolt neve melletti, 'illet6leg a jeldl6 szervezet neve feletti 
kdrben elhelyezett ket egymast metsz6 vonallallehet. 

(3) A szavazat ervenyesseget - ha az az (I) es (2) bekezdesben irt felteteleknek megfelel - nem 
. erinti az, hogy a szavaz61apon a jeldltek sorrendjet megvaltoztattak, a jeldlt nevet kihuztak, illeto1eg 
nevet hozzairtak. 

(4) Ervenytelen a szavazat: 

a) ha nem hivatalos szavaz61apon adtak Ie, vagy 

b) ha nem lehet ketseget kizar6 m6don megallapitani, hogy a valaszt6polgar kire, illeto1eg melyik 
listara szavazott, vagy 

e) ha belyegzo1enyomat nelkiili szavaz61apon adtak Ie, vagy 

d) ha eeruzaval tdltdttek ki a szavaz6lapot. 

(5) Ha a valasztasi szerv megallapitja, hogy az umaba olyan szavaz61ap is bekeriilt, amelyet az 
adott szavaz6korben valaszt6jogosultsaggal nem rendelkez6 szemely adott Ie, a jeldltekre, illeto1eg 
listakra leadott ervenyes szavazatok kdziil - a jogosulatlanul szavaz6k szama szerint - egyet-egyet 
ervenytelennek nyilvanit. 

37. § (I) A szavaz6helyisegben az a valaszt6polgarszavazhat, aki a nyilvantartasban szerepel vagy 
abba ut6bb felvettek. . 

(2) A szavazatszamlal6 bizottsag megallapitja a szavaz6 szemelyazonossagat es azt, hogy szere
pel-e a nyilvantartasban. 

(3) A szavazatszamlal6 bizottsag visszautasitja azt a valaszt6polgart, aki nem tudja szemely
azonossagat megfelel6en igazolni, illet61eg aki - igazolas hianyaban - nem vehet6 fel a nyilvantartasba. 
E szemelyekr61 a szavazatszamlal6 .bizottsag jegyzeket vezet. A visszautasitott valaszt6polgar is 
szavazhat, ha a szavazas lezarasa el6tt a szemelyazonossagat igazolja, illet61eg az igazolast a szava
zatszamlal6 bizottsagnak atadja. 

(4) Ha a szavazasnak nines akadalya, a szavazatszamlal6 bizottsag tagja atadja a szavaz6nak a 
szavaz6lapokat, amelyeket a valaszt6polgar jelenleteben hivatalos belyegz6vellat el. Sziikseg eseten 
megmagyarazza a szavazas m6djat; a magyarazat nem tartalmazhat agitaci6t valamely jeldlt, illet61eg 
lista ellen, vagy mellett. Ha egy jelOlt vagy lista kiesik a szavaz61apok elkeszftese utan, e tenyr61 a 
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szavazatszamhil6 bizottsag koteles a szavaz6helyisegben elhelyezett hirdetmenyen, valamint sziikseg 
eseten sz6ban tajekoztatni a valaszt6polgarokat. 

(5) A szavaz6lap atvetelet a szavazatszamlal6 bizottsag feltiinteti a nyilvant~rtasban. 

(6) )cia a valaszt6polgar a boriteknak a~ umaba tortenc(helyezese el6tt jel~l. hogy a szavaz6lap 
kitolteset elrontotta, az elrontott szavaz6lapot aszavazatsz~mlal6 bizottsag bev<;lnja, helyehe uj lapot 
ad ki, s ezt a tenyt a jegyz6konyvben rogziti. A bizottsag az elrontott szavaz6lap helyett ujat -
szemelyenkent es szavaz6lapfajtankent - csak egyszer adhat ki. 

38. § (I) A valaszt6polgar a szavaz6fiilkeben szavaz, ezutan a szavaz6lapokat borftekba teszi, es 
a szavazatszamlal6 bizottsag el6tt umaba helyezi. 

l " \ " 

(2) A szavazas ideje alatt esak a szavaz6 tart6zkodhat a szavaz6fiilkeben. Az a valaszt6polgar 
azonban, aki nem tud olvasni, illet6leg akit testi fogyatekossaga vagy egyeb ok akadalyoz a szavazas
ban, mas valaszt6polgar - ennek hianyaban a szavazatszamlal6 bizottsag ket tagjanak egyiittes -
segitseget igenybeveheti. . , , 

39. § (I) A szavazats'zamlal6 bizottsag elnoke a 31. § (3) bekezdeseben meghatarozott id6pontban 
a szavaz6helyiseget bezarja. Azok a valaszt6polgarok, akik a szavaz6helyisegben vagy az el6terben 
tart6zkodnak, meg szavazhatnak. Ezutan a szavazatszamlal6 bizottsag a szavazast lezarja. 

(2) A szavazas lezarasa utan szavazatot nem szabad elfogadni. 

40. § (I) A szavazatszamlal6 bizottsag a szavazas lezarasa utan el6szor a fel nem hasznalt, valamint 
a rontott szavaz61apokat szavaz61ap fajtankent kotegbe foglalja es a koteget peesettellezarja. 

(2) A szavazatszamlal6 bizottsag az uma felbontasa el6tt ellen6rzi az uma peesetjenek erintetlen
seget, felbontja az umat es meggy6z6dik az ellen6rz6lap megleter61, majd az umaban lev6 szavaz6-
lapok szamat szavaz61ap fajtankent osszehasonlftja a szavaz6korben szavaz6k szamaval. A valasztas 
eredmenyenek megallapitasahoz az umaban lev6 szavaz6lapokat szavaz61apfajtankent szamba veszi, 
az umaba iiresen dobott boritekokat figyelmen kiviil hagyja. ' 

(3) A szavazatszamlal6 bizottsag ezt kovet6en szavaz6lap fajtankent kiilon-kiilon esoportba 
helyezi es osszeszamlalja azervenytelen szavazatokat. Az ervenytelenseg okat a szavaz61ap hatoldahira 
ravezeti es azt a szavazatszamlal6 bizottsag tagjai alafrjak. Az ervenytelen szavaz61apokat szavaz6lap
fajtankent kiilon kotegbe foglaljak es a koteget lepeesetelik ugy, hogy a peeset megsertese nelkiil 
szavaz61apot ne lehessen kivenni, illet61eg abba berakni. A kotegekre ra kell imi a szavaz61ap fajtajat, 
a szavaz6kor sorszamat es a kotegben lev6 szavaz6lapok szamat. 

(4) Az ervenyes szavazatokat szavaz6lapfajtankent, ezen beliil jel61tenkent es listankent kiilon-kii
Ion meg kell szamolni, majd - kiveve a telepiilesi kislistas szavaz6lapokat, amelyeket ervenyes es 
ervenytelen esoportositasban kell esomagolni - a (3) bekezdes szerint kell elvegezni a kotegelest. A 
kotegre jeloltenkent, illetve listankent kiilon-kiilon ra kell imi az ervenyes szavazatok szamat. 

41. § (I) A szavazatszamlal6 bizottsag a szavazatok osszeszamlalasar6l - szavaz6lapfajtankent -
kiilon-kiilon jegyz6konyvet keszit, a szavazatszamlal6 bizottsag jegyz6konyvvezet6je adatlapot allit 
ki. 
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. I . .. . 

(2) A jegyz6konyv harom peldanyban kesziil. A jegyz6konyvek valamennyi peldanyat a szava-
zatszainlal6 bizottsag jelenliw6 tagjai alairjak. A jegyz6konyvek tovabbi peldanyai sokszorosithat6k. 
Sokszorositas utan a szavazatszamlal6 bizottsag elnoke a masolatot lepecseteli es alairasaval hitelesiti. 

(3) A szavazatsza~lal6 bizottsag jegyzo'konyvvezet6je az adatlapokat soronkiviil tovabbftja a 
hivatalhoz . .A szavazatszamlal6 bizottsag a jegyzo'konyveket, valasztasi iratokat, nyomtatvanyokat es 
szavaz6lapokat- az u~naval egyiitt - a hivatalhoz szallitja. A jegyzo'konyv egy-egy fenymasolt 
peldanyata szavazatszamlal6 vagy a helyi valasztasi bizottsag atadja ajeliiltekjelenlev6kepvisel6inek. 

(4) A helyi, illet6leg. a teriileti valasztasi' munkacsoport ve~et6je a valasztas nem hitelesitett 
eredmenyerol a,valasztast kovet6en haladektalanul adatlapot allit ki, mel yet az Orszagos Valasztasi 
Munkacsopbrth~z kel'l tovabbftani . 

. ~ 

(5) A helyi, illet6'leg a teriileti valasztasi bizottsag a szavazatsiamlal6 bizottsagokjegyzo'konyvei 
alapjan oss~esfti a szavazatokat, es megallapftja a valasztas eredmenyet. A telepiilesi kislistas es a 
kisebbsegi 6nkormanyzati valasztas eredmenyer6'l osszesft6 jegyzo'konyv, a vegyes valasztasi rendszer 
egyeni valaszt6keriileti eredmenyer61 valaszt6keriiletenkent kii16n-kii16njegyzo'konyv, listas eredme
nyer61, valamint a f6'varosi listas valasztas eredmenyer61 es a polgarmester valasztasar61 kiilon 
jegyzo'konyv k6sziil. A megyei kozgy(fJesi tagok valasztasi eredmenyer61 valaszt6keriiletenkent 
osszesft6 jegyzo~onyvet kell kesziteni. Az e bekezdes szerinti jegyzo'konyveket harom peldanyban 

. • I 

kell kiallftani, melyeket a valasztasi bizottsag jelenlev6 tagjai alairnak. A jegyzo'konyv els6 harom 
peldanyanak sajat kezu alai rasa utan a tovabbi peldanyok sokszorosfthat6k. Sokszorositas utan a 
valasztasi bizottsag elnoke a masolatot lepecseteli es alairasaval hitelesfti. Az osszesit6 jegyzo'konyv 
egy-egy fenymasolt peldanyat az illetekes valasztasi bizottsag atadja a jeloltek jelenlev6kepvisel6inek. 
A jegyzo'konyv els6 peldanyat - a szavaz6kori jegyzo'konyvek els6 peldanyaival egyiitt - 90 nap 
elteltevel az illetekes leveltarnak at kell adni. 

(6) Az illetekes valasztasi bizottsag a jogorvoslati eljaras befejezeset kovet6en megallapitja a 
. valasztas vegleges eredmenyet, mel yet hivatalos kozlemenyben kozzetesz. 

(7) A szavazasra vonatkoz6 iratokat - kiveve a nyilvantartast es a jelolt ajanlasokat - a jeliiltek, 
illet61eg megbfzottaik a hivatalban a szavazast kovet6 3 napon beliil megtekinthetik. 

. 
(8) A szavaz61apokat a hivatalban az illetekes valasztasi szerv tagjainakjelenleteben kell elhelyez-

ni, es 90 napig meg kell 6rizni ilgy, hogy illetektelen szemelyek reszere ne valjek hozzMerhet6ve. A 
valasztas eredmenyevel osszefiigg6 kifogas eseten az erintett szavaz61apokat az iigy joger6s lezarasaig 
kell meg6rizni. 90 nap utan a valasztasi iratokat - ajegyzo'konyvek kivetelevel- meg kell semmisiteni. 

(9) A valasztas szamftastechnikai adatainak meg6rzeser61 - 90 napig - az illetekes valasztasi 
bizottsag gondoskodik. 

(10) A jegyz6konyveknek es az adatlapoknak a (2) - (5) bekezdesen tilli kotelez6 peldanyszamat, 
valamint az adatlapok es jegyzo'konyvek tovabbftasanak rendjet a beliigyminiszter rendeletben szaba
lyozza. 
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VIII. fejezet 

A valasztlis rendszere es az eredmeny megallapimsa 

Kislisms valaszms 

42. § (I) A 10 000 vagy ennel kevesebb lakosu telepiileseken a kepviselo'ket kislistan valasztjak. 
Ha kevesebb jelolt indul, mint a 8. § alapjan megvalaszthato kepviselo'k szama, a valasztas nem tarthato 
meg, es id6kozi vaIasztast kell kituzni. 

(2) A szavazolap valamennyi jelOlt nevet tartalmazza. A jelOltek nevet abece sorrendben kell a 
szavazolapon feltiintetni. A szavazolapon a valasztopolgar legfeljebb annyi jelOltre szavazhat, ahany 
tagja a kepviselotestiiletnek lehet. 

(3) Ervenytelen az a szavazolap: amelyen tobb jelOit neve melletti korben helyeztek el egymast 
metszo ket vonalat, mint ahany kepviselo megvalaszthato. 

(4) Kepvisel6k azok a jelOltek lesznek, akik a megvalaszthato kepviselo'k szama (8. §) szerint a 
legt6bb szavazatot kaptak. 

(5) Szavazategyenloseg eseten az azonos szavazatot kapott jelOltek a 28. §-ban eloirt sorsolas 
sorrendjeben jutnak mandatumhoz. 

(6) Ha a valasztason az e t6rvenyben meghatarozottnal kevesebb kepviselot valasztanak meg, a be 
nem t61t6tt kepviseloi helyekre ido'kozi valasztast kell kifrni. 

(7) Ha a kislista jelOltjet polgarmesternek is megvalasztottak, a kislistarol torolni kell, es heIyebe 
a legtobb szavazatot elert jelolt lep. . 

(8) Hatalyon kfviil helyezve. 

Vegyes valasztasi rendszer 

43. § (I) A fovarosi keriiletekben es a 10 OOO-nel tobb lakosu telepiilesen a kepvisel6k egy reszet 
egyeni valasztokeriiletekben valasztjak, masik resze kompenzacios listarol jut mandatumhoz. 

(2) A vaIasztopolgarok az egyeni szavazolappal az egyeni valasztokeriileti jeloltekre szavaznak. 

44. § (I) Az egyeni valasztokeriiletekben az a jelolt lesz kepviselo, aki a legtobb ervenyes 
szavazatot kapta. 

'(2) Ha az egyeni valasztokeriiletben a valasztast azert nem lehetett megtartani, mert nem voltjelolt, 
tovabba ha a legt6bb szavazatot ket, vagy t6bb jelOlt egyenlo szamu szavazattal erte el, id6kozi 
valasztastkell kituzni. 
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(3) Egy-egy kompenzaei6s lista a telepiiles egyeni valaszt6keriileteib61 osszesitett toredekszava
zatok aranyaban kap mandatumot. Toredekszavazatnak min6siil az egyeni valaszt6keriiletben a jelO16 
szervezet jeloltjere leadott olyan szavazat, amellyel nem szereztek mandatumot. Ha a kozos jelOltek 
jelol6 szervezeteinek nines kozos kompenzaei6s listaja esa kozos jelolt nem lett kepvisel6, akkor a 
t6redekszavazatok a kozos jeloltet allft6 jelol6 szervezetek szama szerinti aranyban oszlanak meg a 
jelol6 szervezetek onall6list~ii kozott. A toredekszavazatok felosztasanal a kiszamitott szavazathanyad 
egesz resze keriil fel az onall6 kompenzaei6s listara. Ha valamely erintett jelol6 szervezetnek nines 
onall6 kompenzaci6s listaja, akkor a t6redekszavazat rea es6 resze elvesz. 

45. § (I) A lista - a (4) bekezdesben leva szamftasi m6d alapjan - a szavazatok aranyaban kap 
mandatumot. 

(2) A kompenzaei6s listar61 ajeloltek a bejelentes sorrendjeben kapnak mandatumot. A kies6 jelolt 
helyebe a sorrendben utana kovetkez6 jelolt lep. Ha a lista jeloltjet polgarmesternek vagy az egyeni 
valaszt6keriiletben kepvisel6nek valasztottak, a listar61 t6rolni kell. 

(3) Ha Budapesten ajelolt egy fOvarosi keriileti listar61 es egy fOvarosi listar61 egyarant man datu
. mot kapna, ugy nyilatkoznia kell, hogy melyiket fogadja el. Amelyik listar61 nem fogadta el a 

mandatumot, arr61 a listar61 torOlni kell. 

(4) A szamitas m6dja: 

a) bssze kell altftani egy tablazatot, amelyben minden lista neve alatt kepezni kell egy szamoszlopot. 
A szamoszlop els6 szama az adott lista szavazatainak szama elosztva I ,S-del, a kovetkez6 szamok 
a harmada, dIOde, hetede stb. 

b) A tablazat segitsegevellehet kiosztani a mandatumokat. Meg kell keresni a tablazatban el6fordul6 
legnagyobb szamot, es amelyik lista szamoszlopabantalaljuk meg azt, az a lista kap egy mandatu
mot. Ezt kovet6en meg kell keresni a kovetkez6 legiIagyobb szamot. Amelyik lista oszlopaban 
talaljuk, az a !ista kap egy mandatumot. Ezt az eljarast kell folytatni mindaddig, mig kiosztasra keriil 
az osszes mandatum. Ha a tablazatban el6fordul6legnagyobb szam keresesekoregyenl6legnagyobb 
szamok vannak, akkor az a lista kap mandarumot, amelyik meg addig nem szerzett mandatumot, 
illet6leg amelyik kevesebb mandatumot kapott, vegezetiil amelyik a listasorsolasnal kisebb sorsza
mot kapott. 

(5) Ha egy kompenzaeios lista tiibb mandatumot kap mint a listan szerepl6 szemelyek szama, a 
mandatum bet6ltetlen marad. 

IX. fejezet 

A fOvarosi kiizgyules tagjainak valasztlisa 

46. § (I) Budapest fOvaros kozgyUlesenek 66 tagjat (II. §) a valaszt6polgarok kozvetleniil, listakon 
valasztjak. 

(2) A fOvarosi listak a 45. § (4) bekezdeseben lev6 szamitasi m6d alapjan - a szavazatok aranyaban 
- kapnak madatumot. . 

tol 



(3) A listarol a jelOltek a bejelentes sorrendjeben kapnak mandatumot. A kies6 jelolt helyere a 
sorrendben utana kovetkez6 jelolt lep. " 

:. ", 
.' 

(4) Ha egy lista tobb mandatumot kap mint a listan szerepl6 jeloltek szama, a m~ndatum beioitetlen 
marad. \ 

~ . 

(5) Hatalyon kiviil helyezve. 

(6) Nem kap mandatumot az a lista, amelyre ~ leadott ervenyes s~avazatok szaIria nem haladta meg 
a f6varosi listakra leadott osszes ervenyes szavaz<itok szamanak 4 %-at. 

, , 

IX! A.,fejezet ! 

A megyei kozgyffies tagjai~~k valasitlisa 

46/A. § (I) A megyei kozgyfiles tagjait a valasztopolgarok - kiveve a inegyei jogu yaros 
valasztopolgarait - kozvetleniil, listan valasztjak. A jelol6 szervezet a 27. § (I) bekezdes alapjan egy 
megyeben ket !ist<lt allithat a megyei kozgytTlesi tagok valasztasara: egyet a :10.000 vagy ennel 
kevesebb l<ikosu telepiilesek szamara, egyet a 10,000-nel t6bb lakosu telepiilesek.5zamara. Kiilon-kii
Ion szavazolap szolgaI a 10.000 vagy ennel kevesebb lakosu telepiileseken, valamiht a 1O.000-nel tobb 
lakosu telepiileseken a megyei kozgyfiles tagjainak valasztasara. A rtiegyei kozgyules tagjainak szamat 
a 4. szamu melleklet tartalmazza. . 

(2) A iistak - al 0.000 vagy ennel kevesebb lakosu telepiil.eseken;illet61eg a 1O:000-nel tobb lakosu 
telepiileseken kiilon-kiiion szamftva - a leadott szavazatok aranyaban, a' 45. § (4) bekezdese szerint 
jutnak mandatumhoz. . '., 

: ! .) 

(3) Nem jut mandatumhoz az a !ista, amelyre leadott 'szavazatok szama nem haladta meg a 
valasztokeriiletben leadott osszes ervenyes szavazat t6bb miill 4 %-at. Ezt a hatart kiilOn-kiilon kell 
elemi az egyes valasztokeriiletek tekinteteben, 

l' 

. X. fejezet 

A polgarmester, fopolgarmester valasztasa 
1 . • .: 

l , . , 

47. § (I) A polgarmestert, a fOpolgarmestert a telepiilesek;valasztopolgarai kozvetleniil valasztjak. 

(2) HataIyon kiviil helYezve. 

, , 

(3) Polgarmesteniek megvaI~zthato minden magyar allampolg~r, akinek valasztojoga van es nines 
olyan tisztsege, ami a poigarmesteri megbfzatassal osszeferlietetlen.' . 

(4) Polgarmester, fOpolgarmester az ajelolt lesz, aki a legtobb ervenyes szavazatot kapta. 
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(5) Ha ~ valasztastazert nem lehetett megtartani, mert nem volt jelOlt, tovabba ha a legtobb 
szavazatot eiert ket vagy tObb jelolt egyenlo szamu szavazatot kapott, idOkozi valasztast kell kituzni. 

XI. fejezet 

} A nernzeti es etnikai kisebbsegi iinkorrnanyzati ke~viselOk valaszt:isa 

;'~ .; 

48. § (I) A.nemzeti es etnikai kisebbsegi onkormanyzati kepviseloK jelolesere es vruasztasara a 
Nek. tv-t es; e torveny rendelkezeseit az ebben a fejezetben foglalt elteresekkel es kiegeszftesekkel 
megfeleloenalkalmazni kelt. 

.' , 
.!., 

(2) Haa nemzeti vagy,etnikai kisebbsegi jeWltnek ajanlott szemely e minoseget - az adott 
kisebbseg megjelolesevel - az ajanlofv megnyitasak'or bejelenti, akkor azt az ajanlofveken, az ajanlo
lapokon, valamint a szavazolapon fel kell tiintetni: A jelolt kfvansagara a nevet a szavazolapnak a 
nemzeti vagy etnikai kisebbseganyanyelvenis tartalmaznia kell. 

, 
(3) A valasztasi kampany utolso napjan az orszagos es helyi kozszolgalati hfrkozlo szervek kiilon 

,musorid6t biztosftanak - kisebbsegenkent, a jeloles aranyait figyeleinbe veve - a jeWltet allito nemzeti 
es etnikai ki~ebbsegek valasztasi osszefoglalojanak. ' 

49. § (I) Ha a telepiilesi kislistas valasztason a szavazas eredmenye alapjan az ugyanazon 
kisebbseghez tartozo jeloltek egyike sem szerezne mandatumot,;meg kell allapftani azt a szava
zatszamot, amely azonos a kislistan legkevesebb szavazattal mand~tumhoz juto jeloltre leadott erve
nyes szavazatok felevel. Mandatumhoz jut 'minden,mandatumot n~m szerzett kisebbsegb61 egy-egy , 
jeWlt, aki az fgyinegallapftott.szavazatszamnai tobbet er el; ha egy kisebbsegen beWI tobb ilyen jeWlt 
is van, akkot a legtobb szavazatot elert jelolt. Ha ket vagy tobb jelolt eri el - azonos'szavazatszammal 
-, akkor a 2~. § (4) bekezdes'szerinti sorsolas dont amandatumrol., ' -- 1 

(2) Az (J) bekezdesben meghatarozott modon elnyert mandit4mmal megnovekszik a telepiiles 
kepvisel6te~tiiletenek a 8. §-ban meghatarozott letszama . 

. ~; 
.~: 

50. § (I J:A helyi val~sztasi bizottsag a vegyes valasztasi rendszefben kisebbsegenkent kiilon-kiilon 
kisebbsegi kompenzacij)s listara vesz'i valamennyi, az egyeni ~'alasztokeriiletben akir fiiggetlen 
kisebbsegi j~lOltkent, ak~r k{sebbsegi jelO16 szervezet jeloltjekent indult jelolteket. A kisebbsegi jeWI6 
szervezetek;iilletve a kisebbsegi jeWltek kozos kompenzacios listati.is indfthatnak, mel yet a valasztast 
megel6z619. napigjelenthetnek be'a helyi valasztasi bizottsagnaL: 

", ., . . 
~l ; ;'- . , . : 

(2) Kisebbsegi kompenzacios lista indftasihoz nem sziikseges a 29. §-ban megjeWlt egynegyedes , 
hatar e1erese, de kisebbsegi kompenzacios lista alapjan f6varosi 1ista nem indfthato. 

, I 

(3) Az egyeni valasztokeriileti kisebbsegi jelolt a valasztas el6tt legkesobb 19 nappal frasban 
, kozolheti a helyi valasztasi bizottsaggal, hogy nem kfvan a kisebbsegi kompenzacios listao indulni. 

(4) A klsebbsegi kompenzacios listara ajeloltek abece sorrendben keriilnek fel. 
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(5) A kisebbsegi kompenzacios lista 45. § (4) bekezdese szerint kap mantadumot. A listan indulo 
jeloltek kozlil az lesz a kepviselo, aki az egyeni valasztokeriiletben a legtobb szavazatot kapta. 
Szavazategyenloseg eseten a jeloltek a 28. § (4) bekezdes alapjan kapnak mandatumot. 

(6) Ha a szavazas eredmenyekent a kisebbsegi kompenzacios lista nem szerezne mandatumot, 

a) meg kell keresni azt a legkisebb szamot, amellyel meg mandatumot lehet kapni (45. § (4) bekezdes) 
es meg kell allapitani e szam egynegyedet; 

b) az a kisebbsegi kompenzacios lista, amely az a) pontban megallapitott szamnal tobb szavazatot 
kapott, egy mandatumot kap. 

(7) Ha a kisebbsegi kompenzacios lista jeloltjet az egyeni valasztokeriiletben kepviselonek 
valasztottak, a listarol torolni kell, helyere a sorrendben kovetkezolegtobb szavazatot kapott jelolt lep. 

(8) A (6) bekezdesben meghatarozott modon elnyert mandatummal megnovekszik a telepliles 
kepviselo-testliletenek a 9. §-ban meghatarozott letszama. 

SOIA. § (I) A helyi kisebbsegi onkormanyzati valasztast a helyi valasztasi bizottsag tuzi ki, es 
allapitja meg az eredmenyet. A valasztast 45 nappal a teleplilesi onkormanyzati valasztast megelozoen, 
azzal azonos napra kell kituzni. 

(2) A helyi kisebbsegi onkormanyzati valasztast ki kell tuzni, ha azt legalabb 5 fO, magat azonos 
kisebbseghez tartozonak vallo es a teleplilesen allando lakohellyel rendelkezo valasztopolgar keri. 

(3) A helyi kisebbsegi onkormanyzati valasztas kituzeset irasban lehet kezdemenyezni a telepiilesi 
onkormanyzati valasztas kituzeset koveto tiz napon belii!' A kezdemenyezes iratmintajat a Nek.tv. I. 
szamu melleklete tartalmazza. 

(4) Egy kisebbseg az adott teleplilesen csak egy helyi kisebbsegi onkormanyzatot hozhat letre. 

(5) A valasztast akkor lehet megtartani, ha Iegalabb annyi jelolt van, mint a megvalaszthato 
kisebbsegi kepviselOk szama. 

SOIB. § (I) Helyi kisebbsegi onkormanyzati kepviselojelolt az, akit a valasztokerlilet valasztopol
garai koziillegalabb oten - a jelOles altalanos szabalyai szerint - kisebbsegi jelOltnek ajanlottak. 

(2) A helyi kisebbsegi onkormanyzati testiiletbe jelOlheto blirmely valasztopolgar, aki a Nek.tv.
ben meghatarozott kisebbseg kepviseletet vallalja. 

SOle. § (1) Helyi kisebbsegi onkormanyzat valasztasaban reszt vehetnek az adott telepiilesen 
mindazok, akik a telepiilesi onkormanyzati kepviselovalasztasra jogosultak. A szavazolap mintajat az 
I. szamu melleklet tartalmazza. 

(2) A helyi kisebbsegi onkormanyzati valasztas egyfordulos. A valasztas azon helyi kisebbsegi 
onkormanyzat vonatkozasaban ervenyes, melyre a valasztoi nyilvantartasban szereplok koziil 10.000 
vagy annal kevesebb lakosu telepiilesen legalabb 50, 10.000-nel t6bb lakosu telepiilesen es fOvarosi 
keriiletben legalabb 100 valasztopolgar ervenyesen szavazott. 
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· (3) Helyi kisebbsegi onkormanyzati kepviselDk azok a jeloltek lesznek, akik - a megvalaszthato 
kepvisel6k szama szerint - a legtobb szavazatot kaptak. 

(4) Az azonos szavazatszamot elert jeloltek a 28. § (4) bekezdes szerinti sorsolas alapjan kapnak 
mandatumot. 

(5) Az a jelolt, aki egy szavazatot sem kapott, nem lehet kepvisel6. 

(6) Ha a valasztopolgarok kevesebb kepvisel6t valasztanak meg, mint amennyi a helyi kisebbsegi 
iinkormanyzati testiilet tagjainak szama, a kovetkez6 valasztasig a testOlet kevesebb letszammal is 
miIkodhet. A tagok szama h<iromnal kevesebb nem lehet. 

(7) Ha a kisebbsegi onkormanyzat nem jon letre, ot, magat azonos kisebbseghez tartozonak vallo 
es a telepiilesen allando lakohellyel rendelkez6 valasztopolgar kezdemenyezesere a helyi kisebbsegi 
onkormanyzat valasztasara esak az altalanos onkormanyzati valasztasokat kovet6 ev november hava
nak harmadik vasarnapjan keriilhet sor. A valasztast kezdemenyezni a szavazas napjat megel6z6 60. 
napig lehet. 

(8) Ha a kozvetlen mOdon letrejott helyi kisebbsegi onkormanyzat kepvisel6jenek megbfzatasa 
megszunik, helyere a szavazatszam szerinti sorrendben kovetkez6 lep. Ha nmes ilyen jelolt, a 
mandatum a kovetkez6 valasztasig bettiltetlen marad. 

(9) Ha a kiizvetett modon letrejiitt heiyi kisebbsegi iinkormanyzat tagjainak szama az 5. szamu 
mellekletben megallapftott letszam ala esokken, az ilyen mOdon letrejott helyi kisebbsegi onkormany- . 
zat megszunik. . 

SOlD. § A helyi kisebbsegi onkormanyzati valaszt<is eljarasi hatarid6it es hatarnapjait a helyi 
valasztasi bizottsag allapftja meg es hirdetmeny utjan kozzeteszi. 

XII. fejezet 

Jogorvoslat 

51. § (I) A valasztasi torveny megsertese, a valasztasi szervek tevekenysege, intezkedese, dontese 
es mulasztasa, tovabba a .valasztas eredmenye ellen barmely valasztopolgar, a jeliilt es a jelti16 
szervezetek az illetekes valaszr<isi szervhez panaszt, illet6leg a panaszt elbfralo dontes ellen a bfrosag
hoz jogorvoslati kerelmet (a tovabbiakban egyiitt: kifogas) nyujthatnak be. A kifogas benyujtasaval 
egyidejuleg bizonyftasi indftvanyt kell el6terjeszteni. A bizonyftasi indftvany nelkill benyujtott kifogast 
erdemi vizsgalat nelkiil el kell utasftani. Kifogast legkes6bb a serelmezett tevekenysegt61, illetoleg 
dontest61 szamftott 3 napon beliil lehet az .illetekes valasztasi bizottsagnal benyujtani. A kifogast 
elbfralo valasztasi bizottsag, illetve bfrosag a benyujtott kifogasrol a beerkezest61 szamftott 3 napon 
beliil dont. 

(2) A szavazatszamlalo bizottsag tevekenysege, dontese elleni kifogast a helyi valasztasi bizottsag. 
bfralja el. A valasztasi bizottsag dontese ellen harom napon beliil a megyei, f6varosi bfrosagtollehet 
jogorvoslatot kerni. A bfrosag diintese ellen tovabbi jogorvoslati kerelemnek helye nines. 

105 



(3) A helyi valasztasi bizottsagnak a (2) bekezdes korebe nem tartoz6 dontese, intezkedese ellen, 
tovabM a 19. § (2) bekezdes o/pontja, valamint a 20. § (I) bekezdes e/ pontja vagy a 20. (3) bekezdes 
e/ pontja alapjan benyujtott kifogast a teruleti valasztasi bizottsag bfralja el. Dontese ellen 3 napon 
beWI a megyei, fOvarosi bfr6sagt61 lehet jogorvoslatot kemi. A bfr6sag dontese ellen tovabbi jogor
voslati kerelemnek helye nines. 

(4) A teruleti valasztasi bizottsagnak a fOvarosi, megyei kozgyules, tovabM a f6polgarmester 
valasztasaval kapesolatos, a (3) bekezdes korebe nem tartoz6 dontese ellen kifogast az Orszagos 
Valasztasi Bizottsaghoz lehet benyujtani. Az Orszagos Valasztasi Bizottsag dontese ellen 3 napon beliil 
a Legfels6bb Bfr6sagt61lehetjogorvoslatot kemi. Tovabbi kifogasnak helye nines. 

(5) A bfr6sag a kifogasr61 nemperes eljarasban, tanaesban,'- a Legfels6bb Bfr6sag kivetelevel -
nepi iilnokok kozrem(fkodesevel hataroz. A bfr6saga kifogast el6terjeszt6 valaszt6polgart - keresere 
- szemelyesen Illeghallgatja. 

52. § (I) Ha a valasztasi szerv es a bfr6sag a kifogasban foglaltak vizsgalatanak eredmenyekent a 
kifogasnak helyt ad, megallapftja a torvenysertes tenyet es' 

a) ezt az erintett felek, valamint a sajto tudomasara hozza, vagy 

b) megvrutoztatja a torvenysert6 don test, ill~tve 

e) megsemmi'sfti a torvenyserto dontest, es a valasztasi eljarast, vagy annak egy reszet megismetelteti. 

(2) A megalapozatlan kifogast el kell utasftani. 

XIII. fejezet 

IdOkiizi valasztas 

53. § (I) Ha az egyeni valaszt6kerulet kepvisel6jenek, illet61eg a polgarmester megbfzatasa 
megszunik, tovabM a 42. § (I) es (6) bekezdeseben, a·44. § (2), az 53. § (4) es (5), valamint az54. § 
(2) es (4) bekezdeseben meghatarozott esetben id6kozi valasztast kell kituzni. 

(2) Az id61cozi valasztast az ok felmeruleset61 szamftott ket honapon beWI az illetekes valasztasi 
bizottsag tuzi ki. A valasztast a kituzest61 szamftott 60 napon beliil meg kell tartani. Id61cozi valasztast 
az onkormanyzati altalanos valasztast megel6z6, valamint az azt kovet6 hat h6napon beWli id6pontra 
nem lehet kituzni. Az id61cozi valasztasra az.altalanos valasztas szabalyait kell alkalmazni. 

(3) Ha a telepiilesi kislistarol vagy a kisebbsegi kislistar61 megvalasztott kepvisel6 helye iiresedik 
meg, helyere a legtobb szavazatot elertjelolt lep. Ha a megyei, a kompenzaci6s vagy a fOvarosi listar61 
megvalasztott kepvisel6 kiesik, helyere az eredetileg bejelenteit listar61 a jelol6 szervezet altaI - a 
megiiresedest61 szamftott 30 napon beWI az illetekes valasztasi bizottsaghoz - bejelentett jeli:ilt lep. Ha 
a jelol6 szervezet a fenti hatarid6ig nem jelenti be a jeloltet, a megiiresedett helyre a listan soron 
kovetkez6 jelolt lep. Ha a kislistan, illet61eg a listan niQes ttibb jelolt, akkor id61cozi valasztast nem 
kell kifmi, a mandatum a kovetkez6 altalanos valasztasig bettiltetlen marad. 
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(4) Ha a kislistan megvalasztott kepvisel6k szama a ,kepvisel6testiilet m(ikodesehez. sziikseges 
, letszam ala csokken, akkor az iires helyekre id6kozi viilasztiist kell kituzni. . 

(5) Ha az onkormanyzati kepvisel6testiiletet feloszlattak vagy feloszlott, id6kozi viilas;z:tast kell 
tartani. . ~ 

XIV. fejezet 

A valasztokeriilet teriiletenek megvaltozasa es annak hatasa a kepviselo jogallasara 

54. § (I) A telepiilesi kepvisel6k uj kozseg alakftasaeseten a lak6helyiik szerinti kepviseI6-testiilet· 
tagjaikent megtartjak a megbfzatasukat, ha fgy mu'kod6'kepes - legalabb ot tagu - testiilet jon letre. 
Ebben az esetben a megbfzatas id6tartamara akepviselo'k szama elterhet az e tOrvenyben meghatiirozott 
szamt61. 

(2) OJ kozseg alakftasa eseten ido'kozi valasztast kell tartani, ha az (I) bekezdes szerint nem johet 
letre mu'kod6'kepes testiilet. 

(3) Ha az uj kozseg 10.000-nel tdbb lakosu telepiilesbol vagy f6varosi keriiletbol valik ki esa 
telepiilesen, f6varosi keriiletben mu'kOdo'kepes testiilet marad, akkor a telepiilesi, f6varosi keriileti 
polgarmester megbfziltasat megtartja. . 

(4) Ha az uj kozseg 10.000 vagy annal kevesebb lakosu telepiilesb61 valik ki, illet61eg kozseg
egyesftes szunik meg, az uj kozsegben polgarmestert kell valasztani; a megmarad6 telepiilesen akkor, 
ha annak lakossiigszama a korabbi telepiiles lakdssagszamanak ketharmadanal kevesebb .. 

XV. fejezet 

Ertelmezo es zaro rendelkezesek 

541 A. § E torveny alkalmazasaban 

a) a kepvisel6testiilet mu'kOdesehez sziikseges letszam: az etorveny szerint megviilaszthat6 kepvise-
16testiileti tagok szamanak tObb mint otven szazaleka; 

b) bevandorolt: a kiilfoldiek beutazasar61, magyarorszagi tart6zkodasar61 es bevandorlasar61 sz616 
1993. evi LXXXVI. tOrveny alapjiin bevandorlasi engedellye1 rendelkez6 nem magyar allampolgar; 

c) f6jegyz6: a f6varosi f6jegyz6, a megyei f6jegyz6; 

d) fiiggetlen jeWlt: az a jelolt, akit nem jelol6 szervezet, hanem meghatarozott szamu ·valaszt6polgat 
allft; 
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e) helyi kozszolgalati hfrkozlesi szervek: a helyi, a korzeti sugarz6 vagy kabeltelevfzi6 es radi6 a 
tulajdoni fonnat61 (allarni, onkorrnanyzati, rnagan) fiiggetleniil; . 

f) helyi valasztasi bizottsag: a telepiilesen rniIkod6 valasztasi bizottsag; 

g) hirdetest kozl6 szervek: az orszagos es a helyi kozszolgalati hfrkozl6 szervek, tovabba a hirdetest 
iizletszeruen vegz6 szervezetek; 

h) hivatal: a teiepiilesi, f6varosi es rnegyei onkorrnanyzat polgannesteri hivatala; 

i) hozzatartoz6: az egyenesagbeli rokon es ennek hazastarsa, az orokbefogad6 es a nevel6sziil6, az 
orokbefogadott es a nevelt gyennek, a testver, a hazastars, az elettars, a hazastars egyenesagbeli 
ro.kona,testvere, valarnint a testver hazastarsa (Ae. 26. §); 

j) jegyz6:. atelepiilesi jegyz6, a korjegyz6; 

k) jelO16 szervezet: a partok rnlTkodeser61 es gazdalkodasar61 sz616 1989. evi XXXIII. torveny szerint 
.bejegyzett : part, valamint az egyesiilesi jogr61 sz616 1989. evi II. tOrveny szerint bejegyzett 
tarsadalrni szervezet es kisebbsegi szervezet; 

I). kepvisel6: a telepiilesi onkormanyzat kepvisel6testiiletenek tagja, a rnegyei kozgyiiles tagja, a 
fO:varosi kozgyules tagja, a helyi kisebbsegi onkonnanyzat tagja; 

rn) kisebbsegijelolt: valarnely nernzeti vagy etnikai kisebbseg kepviseletet felvallal6 fiiggetlenjelolt, 
i\letve a kisebbsegi szervezet jeloltje; 

n) kisebbsegi szervezet: olyan tarsadalrni szervezet, arnely - a bfr6sagi bejegyzes szerint - nernzeti es 
etnikai kisebbseget kepvisel; 

0) lak6hely, tart6zkodasi hely: a polgarok szernelyi adlltainak es lakcfrnenek nyilvantartasar61 sz616 
1992. evi LXVI. torveny 5. §-aban rneghatarozott lak6hely, illetve tart6zkodasi hely; 

p) nernzeti es etnikai kisebbseg: a Nek. tv. 61. § (1) bekezdeseben felsorolt kisebbsegek; 

r) NESZA kezel6: az a Teriileti Allarnhaztartasi es Kozigazgatasi Infonnaci6s Szolgalat, rnelyet a 
beliigyrniniszter a valaszt6joggal nem rendelkez6 nagykorU szernelyek jegyzekenek vezetesevel 
rnegbfzott; 

s) orszagos k!izszolgalati hfrkozlesi szervek: a Magyar Radi6, a Magyar Televfzi6, a Magyar Tavirati 
Iroda, a Duna Televfzi6; . 

t) plakatvalasztasi falragasz, hirdetes, felirat, sz6r6lap, vetftett kep, zaszl6, ernbh~rna; 

u) polgannester: a telepiiles polgarrnestere, Budapest f6polgannestere; 

v) telepiiles: a kozseg, a yaros, a rnegyei jogu yaros, a f6varosi keriilet; 

w) teriileti valasztasi bizottsag: a rnegyei valaszt~i bizottsag es a fOvarosi valasztasi bizottsag; 
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z) valasztasi kampany: valasztasi program ismertetese, jeliilt, !ista, jeliilo szervezet nepszerusftese, 
valasztasi gywes szervezese, plakat elhelyezese; 

x) valaszt6keIiilet: a megyei kiizgywes tagjai valasztasanak tekinteteben a 10.000 vagy annal kevesebb 
lakosu telepiilesek egyiittesen, illetve a 1O.000-nel tiibb lakosu telepiil6sek egyiittesen, a megyei 
jogu varosok nelkiil; a fOpolgarmester es a fOvarosi kiizgywes tagjai valasztasanak tekinteteben a 
fOvaros; a polgarmester valasztasa, a I O.OOO-nel kevesebb lakcisu telepiiles telepiilesi iinkormanyzati 
kepviseloinek valasztasa, valamint a helyi kisebbsegi iinkormanyzati kepvisel6'k valasztasa tekin
teteben a telepiiles; a 1O.000-nel tiibb lakosu telepiiles telepiilesi iinkormanyzati kepviseloinek 
egyeni valaszt6ker;iileti valasztasa tekinteteben az e celra kialakftott valaszt6keriilet. 

55. § (I) Az iinkormanyzati kepviselo'k valasztasat a szavazas napjat megelozoen legalabb 60 
nappal korabban kell kituzni. 

(2) A valasztasok elOkeszftesevel es lebonyolftasaval kapcsolatos allami feladatok vegrehajtasanak 
kiiltsegeit - az Orszaggywes altaI megallapftott mertekben - az allami kiiltsegvetesbol kell biztosftani. 
E penzeszkiiziik felhasznalasar61 az Allami Szamvevoszek tajekoztatja az Orszaggywest. 

(3) A valasztasi szervek tagjai a valasztast kiiveto napon mentesiilnek a jogszabalyban elofrt 
munkavegzesi kiitelezettseg a161, es erre az idore atlagber illeti meg Oket, amelyet a munkaltat6 fizet. 
A munkaltat6 a kifizetett ber megterfteset iit napon beliil igenyelheti. 

56. § (I) A polgarmester kiiteles a jeliiltek szamara azonos feltetelekkel tajekoztatast adni a 
telepiilesfejlesztessel, kiiltsegvetessel dsszefiiggo tenyekrol, adatokr61. 

(2) A valasztasi kampany celjara az allami kiiltsegvetesi szervek azonos feltetelekkel bocsathatnak 
rendelkezesre helyiseget es egyeb sziikseges berendezeseket. Allami vagy dnkormanyzati hat6sag 
elhelyezesere szolgal6 epiiletben valasztasi kampanyt folytatni, valasztasi gywest tartani tilos, kiveve 
az iitszaznal kevesebb lakosu kdzsegben, felteve, hogy mas kdzdssegi celli epiilet nem all rendelke-
zesre. , 

57. § E tdrveny mellekletei allapftjak meg: 

a) a szavaz61apok mintait; 

b) a valasztasi szervek es munkacsoportok tagjai altaI tett eskii vagy fogadalom szdveget; 

c) a listaindftashoz sziikseges egyeni valaszt6keIiileti jeldltek szamat; 

d) a megyei kiizgywesbe valaszthat6 kepviselOk szamat; 

e) a kdzvetett m6don letrejiivo helyi kisebbsegi iinkormanyzat megalakftasahoz sziikseges telepiilesi 
dnkormanyzati kisebbsegi kepviselOk szamat; . 

f) a lak6helytol eltero tart6zkodasi helyen ttirteno szavazashoz kiildott igazolas mintajat. 

58. § A valasztassal es a valaszt6jogosultsaggal kapcsolatos valasztasi, allamigazgatasi es bfr6sagi 
eljaras illetekmentes. 
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59. § (I) Ha a helyi, iIIetve a tertileti valasztasi bizottsag tagjainak a szama - a jeloles lezarasat 
kovet6en - nem eri el az 5 f6t, a telepiilesi kepvisel6testiilet, illet61eg a megyei, f6varosi kozgyUles 
felhatalmazasa alapjan az altala kijelolt bizottsag a valasztasi bizottsagot kiegeszfti. 

(2) A telepiilesi es a helyi kisebbsegi kepvisel6testiilet tagjai szamanak meghatarozasahoz, tovabba 
az egyeni valaszt6kertiletek, valamint a szavaz6korok kialakftasanal a lakossag szamat a valasztas 
napjat megel6z6 60. napon a helyi szemelyiadat- es lakcfmnyilvantartas adatai alapjan kell megallapf
tani. 

60. § Ha a szavazas napjan a szavazatszamlal6 bizottsag tagjainak szama kevesebb mint harom, 
akkor a helyi valasztasi bizottsag mas szavazatszamlal6 bizottsag eskiit tett tagjai vagy a p6ttagok koziil 
a bizottsagot kiegeszfti. 

61. § (1) Az e torvenyben meghatarozott hatarid6k teljesftesen - ha a tOrveny maskeppen nem 
rendelkezik - a teljesftesi hatamap 16.00 6rajat kell erteni. 

(2) Az e torvenyben megallapftott jelolt- es listabejelentesi, valamint a jogorvoslati hatarid6k, 
tovabba a helyi kisebbsegi onkormanyzati valasztas kituzesenek, valamint a valasztasi szervek tagjai 
reszere kifizetett es a munkaltat6 altai visszaigenyelhet6 atlagber megterftesenek kezdemenyezesere 
vonatkoz6 hatarid61c jogveszt6ek. 

62. § (1) E tOrveny alapjan a beliigyminiszter rendeletben allapftja meg: 

a) az onkormanyzati valasztas el6tt a valaszt6k es valaszt6joggal nem rendelkez61c nyilvantartasa, 
valamint a valaszt6kertiletek es a szavaz6korok kialakftasa el61ceszftesenek rendjet; 

b) a valasztasi eljaras hatarid6it es hatarnapjait; 

c) a valasztasi szervek mellett mUkod6 munkacsoportok feladatait es tagjainak kepzeset; az orszagos, 
tertileti, helyi valasztasi munkacsoport kozotti hataskor megosztast; 

d) a valasztasok all ami feladatainak szamftastechnikai, szavazatOsszesftesi rendjenek megszervezeset, 
technikai lebonyolftasat; 

el a valaszt6k nyilvantartasanak, ertesftesenek, az ajanl6lapok, az ajanl6fvek es a jeloltek nyilvantar
tasanak mintajat, a valasztasi jegyz61conyvek, adatlapok es nyomtatvanyok mintait, peldanyszamat 
es tovabbftasanak rendjet; 

f) a valasztas el6zetes orszagos eredmenyenek es vegleges orszagosan osszesftett adatainak a tartalmat, 
valamint az orszagos kisebbsegi onkormanyzat megvalasztasanak eredmenyere vonatkoz6 adatok 
tartalmat; 

g) a valasztasi koltsegek normatfvait, teteleit, elszamolasi rendjet; 

h) az orszagos kisebbsegi onkormanyzati valasztasok eljarasi rendjet. 

(2) A beliigyminiszter az (I) bekezdes bl pontja alapjan kiadott rendeleteben a hatarid6t, hatamapot 
a kozvetleni.!l megel6z6, vagy kovet6 munkanapra allapfthatja meg, ha a hatarid6 vagy hatarnap 
egyebkent heti pihen6napra vagy munkasziineti napra esne. 

110 



• 
(3) A valasztasi szervek mellett mUkOdo munkacsoportok szakmai tevekenyseget a beliigyminisz

ter az orszagos, illetoleg a teriileti valasztasi munkacsoport vezetoje utjan iranyftja .. A teriileti munka
csoport vezetoje a helyi munkacsoport vezetojet a valasztasok elokeszftesevel es lebonyolftasaval 
kapcsolatos feladatok vegrehajtasanak szakmai szabalyai tekinteteben kozvetleniil utasfthatja. 

(4) A polgarmester, illetoleg a kepviselotestiilet a valasztasok elo"keszftesevel es lebonyolftasaval 
kapcsolatos feladatok vegrehajtasara a munkacsoportnak vagy annak vezetojenek utasftast nem adhat. 

(5) Az orszagos valasztasi munkacsoport vezetoje tajekoztatast ad az orszagos hfrkozlo szerveknek 
es sajtonak az onkormanyzati kepviselDk es polgarmesterek valasztasanak orszagosan osszesitett 
elozetes eredmenyerol. 

(6) Az orszagos, a teriileti es helyi valasztasi munkacsoport kozszolgalati kiadvanyt vagy hirdet
menyt adhat ki, amely a teriileti illetekesseg szerint tartalmazza - partsemleges mMon - a jelOltek, a 
jelolo szervezetek nevet, illetOleg a megvalasztott kepviselo"k es polgarmesterek rovid eletrajzat, 
valamint fenykepet. 

63. § E tiirveny a kihirdetese napjan lep hatalyba. 
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1. sztimu melteklet 

AI Kislistas valasztas szavaz6lapjanak mintaja 

SZA VAZOLAP 

bnkonmlnyzati kepviselOk valasztasa 
19 .... ev .......... h6nap ..... nap 

........................................ (telepiiles neve) 

Ervenyesen szavazni legfeljebb ............ jeliiltre lehet 

A ............................................ (nev) 0 ........ ............... ....... ... .......... (jeliil6 szervezet neve 
vagy annak riividitese) 

. B ............................................ (nev) 0 . (j 1··1-............................................ e 0 0 s~vezet neve 
vagy annak riividitese) 

lB ............................ (nev kisebbsegi k· bb'·· 1··1 ... ..... ........ ............ ..... ....... ............. lse segl Je 0 t 
nyelven)1 

C ............................................ (nev) 0 .................................................... (fiiggetlenjeliilt) 

Z ............................................. (nev) o fiiggetlen ...................................... kisebbsegi jeliilt 

A jeliiltekre szavazni a neviik melletti kiirben elhelyezett ket egymast metsz6 vonallallehet, 

peldaul: E8 ~ 
(Ha a valasztasi bizottsag a jeliiltet nemzeti vagy etnikai kisebbsegi jeliiltkent veszi nyilvan

tartasba, akkor a kisebbseg nevet a szavaz61apon fel kell tiintetni. 

A jeliilt, iIIetve a jeliiltet allit6 kisebbsegi szervezet kivansagara a jeliilt, illetve a kisebbsegi 
szervezet, valamint a nemzeti vagy etnikai kisebbseg nevet a szavaz61apon a kisebbseg.nyelven is 
fel kell tiintetni.) 
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BI Egyeni wilaszt6keriileti vtilaszttis szavaz61apjtinak minttija 

, 
SZA VAZOLAP , 

bnkormanyzati kepvisel6k valasztasa 

19 ..... ev .......................... h6nap ............ nap ................... (telepiiles neve) 

........... szamu valaszt6keriilet 

Ervenyesen szavazni csak 1 jeliiltre lehet. 

A ............................................ (nev) o ............................................ Uelolo szervezet neve 
vagy annak riividftese) 

B ........................................... (nev) 

/8 .......................... (nev kisebbsegi 
nyelven)/ 

C ........................................... (nev) 

Z ........................................... (nev) 

o 

o 
o 

............................................ Uelolo szervezet neve 
vagy annak riividftese) 

................................................. , ... kisebbsegi jeliilt 

................................................... (fiiggetlen jeliilt) 

fiiggetlen ...................................... kisebbsegi jeliilt 

A jeliiltekre szavazni a neviik melletti kiirben elhelyezett ket egymast metsz6 vonallal lehet, 
peldaul: 

(Ha a valasztasi bizottsag a jeliiltet nemzeti vagy etnikai kisebbsegi jeliiltkent veszi nyilvan
tartasba, akkor a kisebbseg nevet a szavaz61apon fel kell tiintetni. 

A jeliilt kfvansagara a nevet a nemzeti vagy etnikai kisebbseg anyanyelven is tartalmaznia kell 
a szavaz6Iapnak.) 
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CI Polgarmester-/fOpolgarmester-valasztas szavaz61apjanak mintaja 

~ 

SZAVAZOLAP 

PolgarmesterlFopolgarmester valasztasa 

19 ...... ev ...................... h6nap ......... nap 

........................ (telepiiles neve) 

Ervenyesen szavazni csak 1 jelaltre lehet. 

A .............................................. (nev) o B ............................................ (nev) o z ....................................................... (nev) 0 

(jelolo szervezet neve vagy annak 
ravidftese, vagy fiiggetlen jeW It) 

(jelalo szervezet neve vagy annak 
ravidftese, vagy fiiggetlen jelalt) 

( A szavaz61ap tartalmazza a jelolo szervezet jelvenyenek lenyomatat fekete-feher szfnben. 

(jelalo szervezet neve vagy annak 
ravidftese, vagy fiiggetlen jeW It) 

Ha ajelOltek szama indokolja, ajelaltek nevet az egyeni valaszt6keriileti valasztas szavaz6lapjanak mintaja szerint kell a szavaz6lapon feltiintetni.) 

A jelOltre szavazni a neve melletti korben elhelyezett ket egymast metszo vonallallehet, peldaul: E8 0 



--'" DI A listlis szavaz61apok mintaja 

, 
SZA VAZOLAP , 

A fOvarosi kiizgyUles tagjainak valasztasal A megyei kiizgyUles tagjainak vaJasztasa 

o 
(jeliilo szervezet neve 
vagy annak riividftese) 

1 .......................... (jeliilt neve) 
2 .......................... (jeliilt neve) 
3 .......... c ............... (jeliilt neve) 

4. ''''''''''.'''''''''''''''' (jeliilt neve) 
5 ........................... (jeliilt neve) 

19 ....... ev ...................... h6nap ...... nap 

......... : ..................... ( a fovaros/megye neve) 

Ervenyesen szavazni csak 1 listara lehet. 

o 
(jeliilo szetvezet neve 
vagy annak\ riividftese) 

i 

\.. ................................. (jeliilt neve) 
2................................... (jeliil t neve) 
3................................... (jeliil t neve) 
4................................... (jel iilt neve) 
5 ................. : ................. (jeliilt neve) 

o 
(jeliilo szervezet neve 

vagy annak riividftese) 

1. ........................ (jeliilt neve) 
2 .......................... (jeliilt neve) 
3 ........... : .............. (jeliilt neve) 
4 .......................... (jdiilt neve) 
5 .......................... (jeliilt neve) 

A listara szavazni a neve feletti kiirben elhelyezett ket egymast metsz6 vonallallehet, peldaul: ffi. Q9 
(A szavaz61ap tartalmazza a jeliil6 szervezet jelvenyenek lenyomat<it feke~e-feher szfnben. 

I 
Ha a listiik szama indokolja, a listakat ket sorban kell a szavaz61apon feltiintetni.) 

I 

o 
(jeliilo szervezet neve 
vagy annak riividft6se) 

1. ........................ (jeliilt neve) 
2 .......................... (jeliilt,neve) 
3 .......................... (jeliilt 'neve) 
4 .......................... (jeliilt neve) 
5 .......................... (jeliilt neve) 

,., ... 



FJ Helyi kisebbsegi iinkorrnanyzati kepvisel6valasztas szavaz61apjanak rnintaja 

, 
SZAVAZOLAP 

Helyi kisebbsegi onkormanyzati kepvisel61c valasztasa 
19 ..... ev .................. h6nap ........ nap 

............................. (telepiiles neve) 

Ervenyesen szavazni csak 1 kisebbseg listajan szerepl6 legfeljebb ....... jeloltre lehet. 

(Nernzeti es etnikai kisebbseg neve) 

............................................ : ............ (jeIOlt neve) 0 

......................................................... (jelol6 szervezet neve vagy 

annak rovidftese) 

(Nernzeti es etnikai kisebbseg neve) 

................................................ (jelolt neve) 

.................................................. (jelolt neve) 

o 
o 

(Nernzeti es etnikai kisebbseg neve) 

.............................................. (jelOlt neve) 

.............................................. (jelolt neve) 

o 
o 

......................................................... (jeIOlt neve) 0 . 
1 ............... .1 (jelOlt neve kisebbsegi nyelven) . 

............................................... (jelOlt neve) 0 . 
. .............................................. (jelolt neve) 0 

1 ............................ .1 (jelOlt neve kisebbsegi nyelven) 

......................................................... (jelOlt neve) 

......................................................... (jeIOlt neve) 

o 
o 

1 ............. .1 (jelolt neve kisebbsegi nyelven) 

............................................... (jelOlt neve) 

....................... (je1016 szervezet neve vagy 

......................................................... (jeI016 szervezet neve vagy annak rovidftese) 

o 
......................................................... annak rovidftese) .................................................. (jeIOlt neve) 0 
...................................................... ... (jel61o szervezet neve 

kisebbsegi nyelven) 

1 .............. .1 (jelOlt neve kisebbsegi nyelven) 

................ (jeI016 szorvezet neve vagy 

annak rovidftese) 

.............................................. (jelOlt neve) 

Ajeloltekre szavazni a nevtik melletti korben elhelyezett ket egymast metsz6 vonallallehet, peldaul: ffi C29 
(AjelOlt es ajelol6 szervezet kivansagara a nevet a nernzeti vagy etnikai kisebbseg nyelven is fel kell ttintetni.) 

o 



2. szamu melleklet 

A valasztasi szervek, munkacsoportok tagjai altai tett eskii, illetve 
Jogadalom szovege 

,,' k" .. h Alk" V'I ".., d Ik En ............................................ es uszom, ogy az otmany es a a asztasl torveny ren e e-
.zeseit megtartom es megtartatom. Tisztemet es megbizatasomat Hazam javara, legjobb tudasom 
szerint, lelkiismeretesen teljesitem. 
Isten engem ugy segeljen!" 

"En ............................................ fogadom, hogy az Alkotmany es a Valasztasi ti:irveny rendelkeze-
seit megtartom es megtartatom. Tisztemet es megbizatasomat Hazam javara, legjobb tudasom 
szerint, lelkiismeretesen teljesitem." 
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3. szamu melleklet 

A listaind{ttishoz sziikseges egyeni wilaszt6keriileti 
jelolesek szcima: 

A telepiilesen az egyeni 
valaszt6keriiletek szama 

10 

14 

15 

16 

A telepiilese~ azoknak a valaszt6keriileteknek a szama, 
amelyekben az egyeni jelolffillftas a listaindftas feItetele 

2 

3 

3 

4 

70 000 lakos felett minden tovabbi 10 000 lakos utan eggyel no az egyeni valaszt6keriiletben 
valasztott, es minden tovabbi 15 000 lakos utan eggyel no a listas kepviselo'k szama. A listaindftas
hoz sziikseges egyeni valaszt6keriileti jelolesek szamanak megallapftasakor tortszam eseten mindig 
lefele kell kerekfteni. 
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4. szamu melleklet 

• 

to 

Megyei kozgyfiles tagjainak sZlima 

a kozgyii1es 
10.000 lakos feletti 10.000 lakos alatti te-

Megyenev telepiilesekre jut6 lepiilesekre jut6 kep-
tagjainak szama 

kepviselo viselo 

Baranya 40 11 - 29 

Bacs-Kiskun 46 19 27 

Bekes 40 18 22 

Borsod-Abauj-Zemplen 59 19 40 

Csongrad 40 15 25 

Fejer 40 6 34 

Gyor-Moson-Sopron 41 9 32 

Hajdu-Bihar 40 16 24 

Heves 40 10 30 

lasz-Nagykun-Szolnok 40 18 22 

Komarom-Esztergom . 40 18 22 

N6gnid 40 10 30 

Pest 80 42 38 

Somogy 40 9 31 

Szabolcs-Szatmar -Bereg 48 9 39 

Tolna 41 15 26 

Vas 40 11 ·29 

Veszprem 40 16 24 

Zala 40 5 35 

, 

• 
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5, szamu melleklet 

, 
A kozvetett m6don ietrejovo helyi kisebbsegi onkormanyzat megalakitasahoz 

sziikseges - egyazon kisebbsegjelOltjekent megvalasztott - telepUlesi 
onkormanyzati kepviselOk szama: 

A telepiilesi onkorrminyzat _ 
kepvisel6testiilete tagjainak szama 

5-13 

14-17 

18-22 

23-24 

25-26 

27 

A kozvetett m6don letrejov6 helyj kisebbsegi 
onkorrnanyzat,tagjaimikszama 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

70000 lakos felett minden tovabbi 10 000 lakos utan eggyel no az egyeni valaszt6keriiletben 
valasztott, es minden tovabbi 15 000 lakos utan eggyel no a listas kepviselOk szama, A kozvetett 

) m6don letrejovo helyi kisebbsegi onkorrnanyzat megalakftasahoz sztikseges kisebbsegi kepviselOk 
szamanak megallapftasakor tiirtszam eseten mindig lefele kell kerekfteni. 
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. Polgarmesteri Hi vatal 

Igazoltis 
a vtilaszt6k nyilvtintarttistibOl va16 torltisrlJl tis felvetelrlJl 

a lakohelytlJl eltiro tartozkodasi helyen torttino szavaztishoz 

I. 

A valaszt6polgar neve: 

6. szamu melltiklet 

Szemelyazonosft6 jele: .......................................................................................... : ......................... . 
I 

Lak6helyenek efme: .............. ~ ............................................................................... : ......................... . 

A vaJaszt6polgar nyilatkozik. hogy az ...... ev ................... h6nap .......... napra kitlizott valasztason 

............................................................................................................. (helysegnev) kfvan szavazni. 

A nyilatkozat alapjan a valaszt6polgart a nyilvantartasb6l tOroltem. 

Datum 

jegyzo 

II. 

Tart6zkodasi hely efme: 

A polgannesteri hivatal efme: ......................................................................................................... . 

A szavaz6kor sorszama es efme: ..................................................................................................... . 

A valaszt6polgart a nyilvantartasba ..................................................... sorszam alatt felvettem. 

Datum 

jegyzo 
I 

vagy a szavazatsZlirnlal6 bizottsag elnoke 
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VI. 

A beliigyminiszter 20/1994. (X. 11.) 
BM rendelete 

A helyi iinkormanyzati kepviselOk es polgarmesterek 1994. december ll-ere kitiiziitt 
valasztasa eljarasi hataridoinek es hatarmipjainak naptar szerinti megallapitasarol 

A helyi onkonnanyzati kepvisel6k es polgannesterek valasztasar61 sz616 1994. evi LXII. torvennyel 
m6dositott 1990. evi LXIV. torveny (a tovabbiakban: OVjt.) 62. § (ljbekezdesenekb)'pontjabankapott 
felhatalmazas alapjan a helyi onkonnanyzati kepviselOk es polgarmesterek 1994. december ll-ere· 
kitiizott vruasztasanak naptar szerinti hatand6it es hatamapjait a kovetkez6k szerint allapitom meg: 

1. § 

A valasztasi szerVek letrehozasa 

(I) Az Orszagos Valasztasi Bizottsagot, Teriileti Vruasztasi Bizottsagot 1994. oktober 21-ig, a 
szavazatszamlal6 bizottsagokat 1994. november 21-ig ki kell egesziteni, amennyiben letszamuk (a 
m6dositott 1989. evi XXXIV.) a t6rVenyben foglalt szam ala csokken. (Ovjt. 13. § (3) bek.) 

(2) A helyi vruasztasi bizottsag valasztott tagjait 1994. oktober 21-ig meg kell vruasztani. (Ovjt. 
15. § (5) bek.) . 

(3) Az egy szavaz6korrel rendelkez6 telepiilesen a helyi valasztasi bizottsag letrehozasahoz az 
orszaggyiilesi kepvisel6valasztasramegvalasztottszavazatszamlal6 bizottsagot2 taggal ki kell egesziteni 
1994. oktober 21-ig. (Ovjt. 15. § (I) bek.) 

(4) A szilvazatszamlal6 bizottsagok p6ttagjait legkes6bb 1994. november 21-ig kell megvruasztani. 
(Ovjt. 15. § (5) bek.) 

(5) A szavazatszamlal6 bizottsagba valamint a helyi es a tertileti valasztasi bizottsagba a jel616 
szervezet, vagy a fiiggetlen jel61t 1994. november 22-ig, de legkes6bb 1994. december 9-en 16.00 
oraigjelentheti be, hogy kit biz meg a: vruasztasi szerv tagjakent. (Ovjt. 15. § (4) es (5) bek.) 
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2.§ 

A valasztasi szervek tevekenysege 

(I) A helyi kisebbsegi onkormanyzati valasztas kitiizeset 1994. oktober 17-ig lehetkezdemenyezni. 
(Ovjt. SOIA § (3) bek.) . 

(2) A Helyi Valasztasi Bizottsag: 

a) a torvenyes felteteleknekmegfelelo es a torvenyben foglalthatirridon beliil benyiljtottkerelem alapjan 
1994. oktober 27-ig kitiizi a helyi kisebbsegi onkormanyzati valasztast; (Ovjt. 19. § (2) 1/ pont es 
SOIA. § (I) bek.) 

b) 1994. november 4-ig hirdetmenyt tesz kozze a valasztas napjirr61, a valasztassal es a jelolessel 
kapcsolatos tudnival6kr61, tovabba az ervenyes jeloleshez sziikseges ajanlasok szamirr61; (Ovjt. 19. 
§ (2) bek. a) pont) 

c) 1994. november 24-ig nyilvantartasba veszi ajelolteket, illetoleg a torvenyes felteteleknek meg nem 
felelo jelolest visszautasi~a; (Ovjt. 19. § (2) b) pont) 

d) 1994. november 25-en kozzeteszi a jeloltek nevet, a jelolO szervezet nevet, illetoleg a fiiggetlen 
jeloles tenyet, valamint elvegzi az OVjt. 28. § (4) bekezdesben el6irt sorsolast, tovabba kisorsolja a 
listak szamat; (Ovjt. 19. § (2) bek. d) pont) 

e) 1995. januar 5-ig kozli az Orszagos Valasztasi Bizottsaggal - a kisebbseg megjelolese mellett - az 
onkormanyzati kepviselO testiiletbe valasztott, illet61eg a kozvetlen m6don letrejov6 helyi kisebbsegi 
onkormanyzati kepvisel6k, tovabba a sz6sz616 nevet es lakcimet; (Ovjt. 19. § (2) bek. f)pont) 

f) legkes6bb 1995. februar 9-re iisszehivja - a nemzeti es etnikai kisebbsegi jogokr61 sz616 tiirveny
alapjan - ahelyi elektort valaszt6 valasztasi gyiilest; (Ovjt. 19. § (2) bek. nI pont es 1993. evi LXXVII. 
tv. 32. § (2) bek.) 

g) 1995. februar 15-ig kozli az Orszagos Valasztasi Bizottsaggal az elektorvalaszt6 gyiilesen 
megvatasztott azonos kisebbseghez tartoz6 elektorok nevet es cimet. (1993. evi LXXVII. tv. 33. § 
(I) bek.) 

(3) A Megyei Valasztasi Bizottsag: 

a) A helyi valasztasi bizottsagok eseteben 1994. oktober 24-ig, a szavazatszamlal6 bizottsagok 
vontakozasaban 1994. november 21-ig az illetekes jegyzo kezdemenyezesere, hivatalb61 megbizza 
a hianyz6 tagokat azokon a telepiileseken, abol a helyi valasztasi iIIetve szavazatszirrnlal6 
bizottsagok tagjainak megvalasztasirra - az alacsony lakossagszam vagy osszeferhetetlensegi 
szabatyok miatt, iIIet61eg azert mert a kepvisel6testiilet miikodeseben akadalyozott - e rendelet I. § 
(I) - (2) bekezdeseben foglalt hatirridoig nem keriilt sor; (Ovjt. 20. § (I) bek. h) pontja) 

b) 1994. november 4-ig felhivast bocsat ki a jelolesre, valamint kozzeteszi az ervenyes jeloles 
felteteleit; (Ovjt. 20. § (I) bek. a) pontja) 
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c) 1994. 'november 24-ig nyilvantartasba veszi a listakat es az azokon szerep16 jel6lteket, illet61eg 
) visszautasitja azt a listat vagy jel61est, amely a t6rvenyes felteteleknek nem felel meg; (Ovjt. 20. § 

, 

• 

. (1) bek. b) pont) 

d) 1994. november 25-en k6zzeteszi a jel61tek nevet, a jel616 szervezet nevet, illet61eg a fuggetlen 
jel61es tenyet, valamint elvegzi az OVjt. 28. § (4) bekezdes szerint( es a listak sorszamanak a 
sorsolasat. (Ovjt. 20. § (I) bek. c) pont) 

(4) A F6varosi Valasztasi Bizottsag: 

a) 1994. november 24-ig nyilvantartasba veszi a listakat es az azokon szerepl6 jel61teket, tovabba a 
f6polgarmester jel61teket, illet61eg visszautasitia azt a listat illet61eg jeI61t~t, amelyilletve aki a 
t6rvenyes felteteleknek nem felel meg; (Ovjt. 20. § (3) bek. a) pontja) 

b) ellatja az e rendelet 2. § (2) bekezdesenek a), b) es d) pontjaban meghatarozott feladatokat az ott 
megjel6lt hatarid6ig; (Ovjt. 20. § (3) bek. d) pont) 

c) legkes6bb 1995. febrUlir 9-re 6sszehivja a f6varosi kisebbsegi 6nkomianyzatot valaszto elektorok 
gylileset. (Ovjt. 20. § (3) bek. e) pont) 

(5) Az Orszagos Valasztasi Bizottsag 6sszehivja az orszagos kisebbsegi 6nkormanyzatot valaszto 
elektorok gylileset legkes6bb 1995. aprilis 10-re. (Ovjt. 21. § t) pont es az 1993. evi LXXVII. tv. 33. 
§ (2) bek.) 

3.§ 

A jeliih'\s 

(I) Valasztopolgarok vagy jel616 szervezetek 1994. november 6-atol november 21-ig ajalhatnak 
jel61tet. (Ovjt. 25. § (I) bek.) 

(2) Az a valasztopolgar, akit t6bb helyen is jel61tnek ajanlottak, legkes6bb 1994. november 22-
ig nyilatkozik, hogy melyikjel61est fogadja el. (Ovjt. 25. § (4) bek.) 

(3) Az egyeni valasztokeriileti kisebbsegijel61t 1994. november 22-ig irasban k6z61heti a helyi. 
valasztasi bizottsaggal, hogy a kisebbsegi kompenzacios listan nem kivan indulni. (Ovjt. 50. § (3) bek.) 

(4) Ajel6ltet az illetekes valasztasi szervhez legkesobb 1994. november 22-en 16.00 oraig kell 
bejelenteni. (Ovjt. 27. § (3) bek.) 

(5) Arnennyiben a valasztokeriiletben ket vagy t6bb azonos csalad- es utonevii szemely indult, 
ajel61tkent kesobb jelentkezo szemelynek 1994. november 22-en gondoskodni kell arrol, hogy aze16z6 
jel61tt61 megkiil6nb6ztethet6 legyen. (Ovjt. 30. § (5) bek.) 

(6) Kompenzacios, fOvarosi es megyei listat az illetekes valasztasi bizottsagnal1994. november 
23-ig kell irasban bejelenteni. (Ovjt. 30. § (2) bek.) 
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(7) Az ajiml6 lapokat,az ajanl6iveket, valamint a technikai nyilvantartast 
- amennyiben ellene kifogast nem nyiljtottak be - az illetekes valasztasi bizottsagnak, 1994. december 
lI-en meg kell semmisiteni. (Ovjl. 28. § (2) bek.) 

4. § 

Valasztasi kampany 

(I) Valasztasi kampanyt 1994. november6-tol december 9-en 24.00 oraig lehet folytatni. (Ovjt. 
23. § (I) es (5) bek.) 

(2) "Fizetettvalasztasi hirdetes" jelzessel azorszagos es a helyi hirkoz16 szervek 1994. november 
6-tol december 9-en 24.00 oraig - azonos feltetelek mellett - jeloltet nepszeriisit6 hirdetest tehetnek 
kozze. (Ovjl. 23. § (3) bek.) 

(3) A jeloles, illetve a listaallitas aranyaban a helyi kozszolgalati hirkozl6 szervek 1994. 
november 26-tol december 9-en 24.00 oraig legalabb egyszer ingyenesen kozlik a jelol6 szervezetek, 
a fiiggetlen jeloltek, tovabba a polgarmester jeloltek valasztasi felhivasat. (Ovjl. 23. § (3) bek.) 

(4) Az orszagos kozszolgalati hirkozl6 szervek azonos musorfeltetelekkel, azonos id6tartamban, 
kommentar nellctil 1994. december 9-en kozreadjak annak a nyolc jelol6 szervezetnek a valasztasi 
osszefoglal6jat, amelyek orszagos osszesitesben alegtobb kepvise16- es polgarmester- jeioltet, illet61eg 
listat allitottak. (Ovjt. 23. § (4) bek.) 

(5) Az orszagos es helyi kozszolgalati hirkoz16 szervek 1994. december 9-en kiilon musorid6t 
biztositanak a jeloltet allit6 nemzeti es etnikai kisebbsegek valasztasi osszefoglal6janak. (Ovjt. 48. § 
(3) bek.) 

(6) A valasztasokkal kapcsolatos kozveJemenykutatas eredmenyet 1994. december 2-an 24.00 
oratol december lIMen 19.00 6raig nyilvanossagra hozni nem szabad. (Ovjt. 23. § (6) bek.) 

5.§ 

Valasztok nyilvantartasa, szavazokiiriik kialakitasa 

(I) A valaszt6joggal nem rendelkez6 polgarok jegyzekenek osszeallitasa celjab61 azok 
nyilvantartasa, valamint a helyi, a teriileti es a kozponti szemelyiadat- es lakcimnyilvantartas 1994. 
oktober 12-tOl osszekapcsolhat6. (Ovjt. 41B. § (2) bek.) 

(2) A telepiilesi es a helyi kisebbsegi kepvisel6 testiilet tagjai szamanak meghatarozasahoz, 
tovabba az egyeni valaszt6keriiletek, valamint a szavaz6korok kialakitasanat a lakossag szamat a jegyz6 
1994. oktober 12-en a helyi szemelyiadat- es lakcimnyilvantartast adatai alapjan allapitja meg. (Ovjt. 
59. § (2) bek.) 

(3) Ajegyz6 az egyeni valaszt6keriiletek sorszamat es teriiletet legkes6bb 1994. oktober 2l-ig 
allapitja meg. (Ovjl. 10. § (3) bek.) 
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(4) A szavaz6kiiriik szamat, sorszamat es teriileti beosztasat ajegyzo legkesobb 1994. oktober 
2l-ig allapitja meg. (Ovjt. 12. § (I) bek.) 

(5) A helyben mukiido part vagy tarsadalmi szervezet, a vaIaszt6keriiletek lakossag szamanak 
aranytalansagara hivatkozva 1994. oktober 24-ig kerhet jogorvoslatot a fojegyzotol, aki legkesobb 
1994. oktober 28-ig diint. (Ovjt. 10. § (4) bek.) 

(6) A jegyzo 1994. oktober 28-ig kiizli a teriileti munkaesoport vezetojevel a helyi kisebbsegi 
iinkormanyzati valasztasokra iranyul6 kezdemenyezeseket, aki 1994. oktober 31-ig tovabbitja ezen 
kezdemenyezesek adatait az Orszagos VaIasztasi Munkaesoport fele. (Ovjt. 50/ A. § (3) bek.) 

(7) A jegyzo telepiilesenkent, egyeni valaszt6keriiletenkent, azon beliil szavaz6kiiriinkent 
legkesobb 1994. november 4-ig iisszeallitja a vaiaszt6k nyilvantartasat, valamint elkesziti a 
nyilvantartasba val6 felvetelrol sz616 ertesitest, tovabba iisszeallitja azoknak a nagykorU polgaroknak 
ajegyzeket, akiknek nines valaszt6joguk. (Ovjt. 4. § (I) es (2) bek.) 

(8) A jegyzo a (7) bekezdesben foglalt nyilvantartasban 1994. december 10-en 16.00 oraig 
atvezeti a valtozasokat. (Ovjt. 4. § (I) bek.) 

(9) A valaszt6k nyilvantartasat 1994. november 7-tOl- november 17-ig kiizszemlere kell tenni. 
A kiizszemlere tetel idopontjat 1994. november 4-ig kiizze kell tenni. (Ovjt. 5. § (4) bek.) 

(10) A valaszt6polgarokat nyilvantartasba val6 felveteliikrollegkesobb 1994. november 9-ig 
ertesiteni kell (Ovjt. 5. § (4) bek.) 

(I I) A valaszt6i nyilvantartasba val6 felvetel, vagy a nyilvantartasb61 val6 kihagyas miatt 1994. 
november 7-tOl - november 17-ig emelhetO kifogas a jegyzonel. (Ovjt. 6. § (I) bek.) 

(12) Az Orszagos SzemeIyiadat- es Lakcirnnyilvantart6 Hivatal a valaszt6polgarok nevet, 
valamint lakcimet ajelii16 szervezeteknek, ajegyzo akiizszemlere tett valaszt6i nyilvantartas masolatat 
a jeliilt szamara 1994. november ll-ig bejelentett igeny alapjan 1994. november 2S-en dijfizetes 
elleneben atadja. (Ovjt. 5. § (8) es (9) bek.) 

(13) A (12) bekezdes szerinti adatszolgaltatas adatait 1994. december ll-en meg kell semmisiteni 
es az errol kesziiltjegyzokiinyvet 1994. december 14-ig at kell adni az adatszolgaItat6nak. (Ovjt. 5. § 
(10) bek.) 

(14) A valaszt6k nyilvantartasaba val6 felvetelhez igazolast levelben lehet kerni ugy, hogy az 
1994. december 6-ig megerkezzen az eljar6 jegyzohiiz. 
Igazolast 1994. december 10-en 16.00 6raig lehet kiadni. (Ovjt. 7. § (6) bek.) 
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6. § 

Egyeb hataridOk 

(I) A valasztasi szervek tagjai reszere a valasztas napjat k6veto napra kifizetett atlagbert a 
munkaltat6k 1994. december 16-ig igenyelhetik vissza. (Ovjt. 55. § (3) bek.) 

(2) A viilasztasi iratokat meg kell semmisiteni, az iisszesito jegyzok6nyv, valamint a szavaz6kiiri 
jegyzokiinyvek elso peldanyait 1995. marcius 13-an at kell adni az iIIetekes leveltarnak. (Ovjt. 41. § 
(5) es (8) bek.) 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetes napjan lep hatalyba. 
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A VALASZTAsI FUZETEK 
EDDIG MEGJELENT szAMA! 

1. Orszagos Valaszmsi Bizottsag elvi aIlasfoglalasai 
Idok6zi orszaggyiilesi vaIaszmsok 

2. A mrsadalombiztosimsi kepviselok valasztasa 

3. Tajekoztat6 a partok es fiiggetlenjel6ltek reszere 
az orszaggyiilesi kepviselok 1994. evi valasztasar61 

4. M6dszertani ajanlas a VaIaszmsi Informaci6s SzolgaIat 
felallimsara es miik6dteresere 

5. Tajekoztat6 a szavazatszamlaI6 bizottsagok reszere 
az orszaggyiilesi kepviselok vaIasztasahoz 1994. ma,jus 8. 

6. Tajekoztat6 az OEVKjegyzoi szamara 

7. Tajekoztat6 a telepiilesi jegyzok feladatair61 

8. Penziigyi ta,jekoztat6 ftizet 

9. JogszabalygyiijtemellYaz orszaggyiiIesi kepviselok 
1994. evi vaIasZmSMOZ 

10. 1994. evi orszaggyiilesi kepviselo-valaszms .iel61~jei 

11. 1994. evi orszaggyiilesi kepviselo-vaIaszms jel61~jei II. 

12. Orszaggyiilesi valaszmsok 1994. 

13. Az 1994. evi orszaggyiilesi kepviselo-vaIaszmsok 
hivatalos vegeredmenye 

14. Tajekoztat6 az 1994. evi kisebbsegi 6nkormanyzati 
kepviselo-vaIaszms kezdemenyezeserol 

15. Jogszabalygyiijtemenyaz 6nkormanyzati kepviselok es 
polganllesterek 1994. evi valasztasahoz 

16. VaIasztasi infonnaci6s szolgaIatok az 611konnanyzati 
,es kisebbsegi valaszmsokoll 1994. 

17. Vegrehajmsi rendeletek az 6nkonnanyzati kepviselok es polgarmesterek 
1994. evi vaIaSZmSaIlOZ 
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