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Vilasztlsl informlcl6s szolg41at 

Vilasztlsl Informlcl6k az 6nkormAnyzatokruU 

Minden polgarmesteri hivatal tajekoztaUist ad: 

1. Vruaszt6k nevjegyzekenek elkesZfteser61, kopogtat6 cedulak kezbesfteser61, 
2. Ajanl6szelvenyek gyUjtesenek m6djar61, 
3. Szavaz6kor6k kialakft:is:ir61, a'szavaz6korok cimer61, 
4. A szavazas m6djar61, 
5. A mozg6urn:ls szavaz:isr61, 
6. Szavaz:is szavaz6kori eredmenyer61 
7. Hat:iridOkr61, hat:irnapokr61. 

Orszaggyalesi egyeni valasZt6kerUlet szekhelyen miik6do polgamesteri hivatalok 
tajekoztatast adnak: . 

1. A valaszt6keriilethez tartoz6 telepiilesekr61, 
2. A 750 aj:inl6szelveny beny(ijtasanak m6djar61, 
3. Az egyeni jelolt bejelentesenek felteteleir61, 
4. A vruaszt:isi bizotts:igba delegalt szemely bejelentesenek, az eskiitetel 

id6pontjar61, . 
5. A valaszt:is el6zetes es vegleges eredmenyer61, 
6. A valaszt:isi bizottsag cimer61, telefonszamar61, 
7. A valaszt:isi bizott:ig donteseir61, 
8. Hat:iridOkr61, hat:irnapokr61, 

Fovarosi, megyei k6zgyiiles hivatala (fOjegyzo) tajekoztatast ad: 

1. A teriileti vruaszt6keriiletbetartoz6 telepiilesekr61, 
2. A teriileti p:irtl.ista indlt:is felteteleir61, 
3. A valaszt:isi bizotts:igba delegrut szemelyek bejelentesenek es az eskiitetel 

id6pontjar61. 
4. A teriileti vruaszt6keriilet el6zetes es vegleges eredmenyer61, 
5.' A vruaszt:isi bizottsag cimer61 es telefonszam:ir61, . 
6. A valaszt:isi bizotts:ig donteseir61, 
7. Hat:iridOkr61, hat:imapokr61. 
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BEVEZETO 

A Magyar Koztarsasag Elnoke 1994. majus 8-ara kit(izte az orszaggyiilesi 

kepviselOk altalanos valasztasat. A polgarok ismet megvruasztjak az orszaggyiilesi 

kepviselOket, a torvenyhozas tagjait. E demokratikus alapjog gyakorlasanak 

erdekeben a koztisztviselOk es kozalkalmazottak megkezdtek a szavazas 

elOkeszfteset es lebonyolitasat. Termeszetesen megkezd6d6t:t a politikai partok 

valasztassal foglalkoz6 aktivistainak munkaja is. Az allampolgarok hamarosan a 

valasztasi kampany ossztiizeben talaljak magukat, velemenytiket es szandekaikat 

szamtalan m6don pr6baljak majd a politikai kuzdelemben befolyasolni. 

Mindezen politikai forgatagban nekUnk - a partsemleges kozigazgatasi 

dolgoz6knak - nem szabad elfelejtkeznunk arr6l a f6 szabalyr61, hogy a 

valasztasnak csak akkor van val6s tartalmi erteke, ha az alapvet6 normakat 

mindenki betartja. Ehhez viszont a jelolteknek, a partoknak, a kampanyban 

resztvev6 segitOknek es a valaszt6polgaroknak ismerni kell jogaikat, 

lehet6segeiket, a kozigazgatasnak informaci6t kell szolgaltatni reszukre. 

Biztosra vehet6, hogy a polgarmesteri hivatalok fele szamtalan kerdes, problema, 

alapvet6 informaci6t kutat6 erdekl6des erkezik, amelyek teljesftese el6l nines 

lehet6seg eizark6zni, s6t lehet6seg szerint elebe kell menni az el6re varhat6 

kerdeseknek. 

E tajekoztat6 (informaci6s) munka segftesere elkeszftettunk egy m6dszertani 

utmutat6t, melyet minden vruasztasi munkaesoport - fuggetlenUl a telepUles 

nagysagat6l - napi munkajaban hasznalhat. 

Remelem, hogy a leirt javaslat - a helyi sajatossagokhoz val6 igazftas utan -

eredmenyesen jarul majd hozza a valasztasi elOkeszft6 munka hatekony 

elvegzesehez. 

Vegezetiil kfvanok minden koztisztvisel6nek es kozalkalmazottnak er6t es 

egeszseget az el6ttiink all6 feladatok elvegz~sehez. Hiszem, hogy 

tevekenysegGnkkel hozzajarulunk ahhoz, hogy Magyarorszag demokratikus 

intezmenyrendszere kiteljesedjek, betolthesse hivatasat. 

Dr. T6th ZoltAn 

BM Orszagos VaIasztlisi Iroda 

vezetOJe 
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Valasztasi informacios szolgalat 

1. A Valasztasi informaci6s szolgalat celja es feladatai 

A Valasztasi torveny IX. fejezete rendelkezik a valasztasi eljaras nyilvanossagar61. 

A IX. fejezet 41§. (3.) bekezdese igy sz61: 

" A valasztasi szervek kiitelesek gondoskodni arrol, hogy a valaszto polgarok 

a valasztasi tiirveny rendelkezeseiriil, a szavazas modjar61 altalanos 

tajekoztatast es kerdeseikre felvilagositast kapjanak." 

A torveny nem ter ki arra, hogy ezt a feladatot a valasztasi szervek milyen m6don 

oldjak meg. A valasztasi torveny a valasztasi feladatok helyi vegrehajt6ikent a 

Polgarmesteri Hivatalokat jeloli ki. Mivel a Polgarmesteri Hivatalok e feladatuknal 

fogva a valasztassal kapcsolatos informaci6k nagy reszenek birtokaban vannak, 

masreszt minden valaszt6polgar szamara a lak6helyen elerhetiik, igy lehet 

feladatuk a valasztopolgarok tajekoztatasa is. 

Azt a celt, hogy a valasztopolgarok tajekoztatasa a torveny rendelkezesenek 

megfeleloen, szervezett keretek kozott tortenhessen, valamint, hogy a 

Polgarmesteri Hivatalok kello segitseget kapjanak tajekoztato munkajukhoz 

szolgalja a Valasztasi informaci6s szolgalatok ( a tovabbiakban VISZ ) 

halozatanak kialakitasa. 

A VISZ feladata, hogy az allampolgaroknak a valasztassal kapcsolatban 

szemelyesen, telefonon, faxon vagy irasban feltett kerdeseire vaiaszt adjon. 

Ez a leiras segitseget ad a Polgarmesteri Hivataloknak a VISZ megszervezesehez, 

ajanlasokat tartalmaz a VISZ kialakitasara, miikodesere nezve, megfogalmazza az 

informaci6k kon~t, leirja a VISZ in formaci oval valo ellatasat. 
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V:iilasztasllnfol'OlliclOs szolglilat 

2. A VISZ altaI ny11Jtott lnfonwic16k kore 

2.1 A valasztassal osszefUgg6 altaianos inforrnaci6k 

A valaszrassal osszefUgg6 orszagosan egyseges altalanos inforrnaci6k, Jogl 
tanacsadas forrnajaban 

2.2 Orszagos technikallnformacl6 

Orszagos valasztasi szevek dmei, te1efonjai. 
Jogorvoslati he1yek. 
Orszagos egyeni valaszt6keruletek szama, helye. 
Me1yik telepGles melyik egyeni valaszt6keruletbe tartozik. 
Valasztasi bizottsagok szekhe1ye, dme. 
Orszagos listat allit6 partok jegyzeke Caprilis 8. utan). 

2.3 V:iilasztassal osszefiigg6 helyllnformacl6k 

Megyen be1iili inforrnaci6k arr61, hogy melyik te1epGles me1yik egyeni 
valaszt6keruletbe tartozik. 
Te1epiilesen belGli inforrnaci6k: hoi vannak a szavaz6korok, rnilyen lakdmek 
me1y szavaz6korokhoz tartoznak, mik a szavaz6korok dmei, hoi vannak a 
valasztasi szervek, hogyan lehet Oket e1erni. 

2.4 NevJegyzekkel kapcsolatos lnformacl6k 

Az allampolgar benne van, nines benne, rniert nines benne. Kerdeses esetben a 
jegyz6 adhat fe1vilagosltast. 

2.5 Jelolessel es a Jeloltekkel kapcsolatos lnfol'Ollicl6k 

Hogy je1olhetnek, kik jelolhetnek, az ajanlasi sze1venyek kezelese. 

A nyilvantartiisba vett je10ltek az egyeni valaszt6keruletben; f6varosi, megyei lisrat 
a1l1t6 partok jegyzeke Caprilis 8. utan). A jeloltek nevsora az orszaggy(ilesi egyeni 
valaszt6keruleti szekhe1y polgarrnesteri hivatalab61 szerezhet6 be. 
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VaIasztasi informaci6s szolgaIat 

2.6 VaIasztasi naptar 

A valasztas konkret cIatumahoz k6t6tt orszagosan· egyseges idc5pontok: 
nevjegyzek kifiiggesztese, a valasztas idc5pontja, a masodik fordul6 idc5pontja, stb. 

A helyi idc5pontok: egyes jelolteknek mikor, hoi van a valasztasi gylilese stb. 

2.7 VaIasztasi eredm~nyek informaci6i 

Az Orszagos Valasztasi Bizottsag - fc5varosi, megyei teriileti valasztasi bizottsag es 
az egyeni valaszt6keriilet szekhelyen mUkodc5 valasztasi bizottsag - kozlemenye 
alapjan. 
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Valasztasi informaci6s szolgalat 

3. A valasztopolgarok tajekoztatasanak megszervezese, a tajekoztatas 

mukOdese 

3.1 A VISZ letrehozasa 

A valaszt6polgarok tajekoztatasat minden telepOlesen biztositani kell. A 

tajekoztatasi igenyek mennyisegetol fugg, hogy mil yen keretek kazatt, milyen 

szervezeti formaban lehet gazdasagosan, de az igenyeket megfeleloen kielegitve 

ellatni ezt a feladatot. A tajekoztatasi igenyek mennyisege fugghet a lakossag 

szamat6l, de egyeb tenyezoktol, pI. a lakossag iisszetetel6tol is. 

Az allampolgarok taj6koztatasat szervezett formaban ellat6 VISZ kialakitasa nem 

kiitelezo. A Polgarmesteri Hivatalok ehhez kOlan anyagi tamogatast nem kapnak. 

A BelOgyminiszterium a Polgarmesteri Hivatalok tajekoztat6 munkajat azzal segiti, 

hogy ajimlasokat tesz a VISZ kialakitasara 6s mukiidesere vonatkoz6an, leirja a 

tajekoztatasra szolgal6 informaci6k kiiret, azok forrasait, kOliinbiizo 

kiadvanyokkal segiti a tajekoztatast, letrehoz vagy megbiz egy szervezetet am ely 

elvegzi a tajekoztat6 anyagok es a kiizponti informaci6k szetkOldeset. 

Ajanlasok a tajekoztatas megszervezesere: 

1. valtozat. 

Az onkormanyzat nem hoz lt~tre kiilon szervezetet a VISZ celjaira. 

A tajekoztatasi feladatokat a Polgarmesteri Hivatal azon alkalmazottja latja el, aki 

egyebkent is a valasztasi Ogyekkel foglalkozik. Munkaja soran a reszleg mukiidesi 

szabalyai szerint kell eljarnia, kiegeszitve az allampolgarok taj6koztatasara 

vonatkoz6 szabalyokkal. 

2. valtozat. 

VISZ szervezet letrehozasa a Polgarmesteri Hivatalon heliil. 

A Polgarmesteri Hivatalon belOI kOliin szervezetet hoznak letre az allampolgarok 

taj6koztatasara VISZ nevvel. Ez mOkiidhet a Polgarmesteri Hivatalon belOI ona1l6 

szervezetkent vagy az Ogyfelszolgalat r6szekent. 
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vaIasztlisi infonruici6s szolg:Uat 

A telepiiles nagysag es a javasolt szervezetl fonna 

AllandO Iakosok szama Javasolt szervezetl fonna 

5000 f6 alatti 1. valtozat 

5000 f6 felett 2. valtozat 

3 - 1 tablazat 

3.2 A VISZ szervezetek 

3.2.1 A Polgannesteri Hivatalon belul, nem kulon szervezetkent mUkod6 VISZ 

Az allampolgarok tajekoztatasat a valasztasi ugyekkel foglalkoz6 ugyintez6 latja 
el. 
Szakmai kerdesekben' a Polgannesteri Hivatal valasztasi ugyekkel megbizott 
felel6s vezet6je a felettese. 
A valasztasi torvenynek, a helyi infonnaci6knak hivatalanal fogva birtokaban van. 
Az orszagos infonnaci6kat, tajekoztat6kat kell atvennie az ugyiratkezeles 
szabaJyainak megfelel6en, illet61eg az orszagos napilapokb61, mas szakmai 
kiadvanyokb61 gyU'jthet ontevekenyen infonnaci6kat. 

3.2.2 A Polgarmesterl Hivatalon beliil kii10n szervezetkent miikodO VISZ 

Az Ogyfelszolgalaton belul mukod6 VISZ: 

A VISZ-ben dolgoz6 ugyintez6k felettese az OgyfeJszolgalat vezet6je, szakmai 
vezet6je a Polgannesteri Hivatal valasztasi ugyekkel megbizott felel6s vezet6je. 

7 



Valasztasi informaci6s szolgalat 

• A Polgarmesteri Hivatalon beliil onall6 szervezetkcnt miikodii VISZ. 

Ha tobb szemely latja el a feladatot,ki kell nevezni a felelos vezetot. 

Szervezetileg a VISZ a jegyzo ala tartozik, szakmai szempontb61 a Polgarmesteri 

Hivatal valasztasi Ugyekkel megbizott felelos vezetoje a felettese. 

A VISZ rnindket esetben a helyi informaci6kat a Polgarmesteri Hivatal valasztasi 
reszlegetol kapja es veszi at az Ugyiratkezeles szabalyainak rnegfelel6en. 

3.3 A tajckoztatas mukiidcse 

A tajekoztatas miikodesere, legyen az kUlan feladat vagy szervezet, a kovetkezo 

altalanos szabalyok ervenyesek. 

o A szervezet, vagy a kijelalt ugyintezo feladata ideiglenes jellegii. Miikodese a 

valasztast megel6z6 90. naptal a valasztas vegleges eredmenyenek 

kihirdetescig tart. 

o A felfogadasi idot, lehet6seg szerint, az egyeb felfogadasi id6k, 

(ugyfelszolgalat, ugyfelszolgalati iroda) szerint kell kialakitani. 

o Miikodteteseve! lehet61eg a valasztasi kerdesekben jartas szemelyt, vagy 

szemelyeket kell megbizni. 

o A tajekoztatast vegzo ugyintezoket ki kell oktatni a tajekoztat<is m6djar61, 

temak6reirol, dokumentahisar61. 

o Ha valamely all am polgar olyan kerdest tesz fel, amelyre a tajekoztatassal 

megbizott ugyintez6, vagy VISZ nem tud valaszt adni, akkor a kerdest 

tovabbitani kell a Polgarmesteri Hivatal valasztasi munkacsoportjahoz. Ha a 

kerdesre itt sem tudnak valaszt adni, akkor a teruletileg illetekes valasztasi 

bizottsagot kell megkeresni. A nyilvantartasban fel kell tUntetni a kerdes 

tovabbitasat. 

o Az ugyinteziinek kulon gondot kell forditani, es erre az all am polgar figyelmet 

is felhivni, az olyan ugyekre, amelyek eseteben a hatarido mulasztasa 

jogvesztii. 
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Valasztasi informacios szolgalat 

• A tajekoztatast vegzo iigyintezok a resziikre atadott adatokat k6telesek a 

Valasztasi T6rvenyben rnegadott adatvedelrni szabalyok szerint kezelni. 

• A tajekoztato tevekenysegrol nyilvantartast kell vezetni. A nyilvantartas 

vezetesenek es 6sszesitesenek szabalyait a 3.4 fejezet tartalrnazza. 

• A VISZ rniik6desenek befejeztekor jelentest kell kesziteni a BM fele a VISZ 

rniik6deserol. Ennek tartalrnaznia kell a nyilvantartas 6sszesiteset, valamint 

esetleges irasos eszreveteleket, arnelyek a VISZ rniik6dese soran felrneriiltek. 

3.4 A tajekoztatas dokumentalasa 

A VISZ tevekenysegerol, illetve a tajekoztatasrol nyilvantartast kell vezetni. Igy 

reklarnacio eseten az allarnpolgar kerdese, a ra adott valasz, vagy intezkedes 

visszakeresheto. A nyilvantartas 6sszesitese es 6sszegyiijtese lehetove teszi a 

tajakoztatas rniik6desenek kesobbi elernzeset. 

A nyilvantartas vezetesere a Valasztasi tajekoztatasi naplo szolgal arnelyet a 

rnelleklet tartalrnaz. Kitolteset a 3-2. tablazatban leirtak szerint kell vegezni. A 

naplo resze egy 6sszesitolap is. Ezt a VISZ rniik6desenek befejeztekor kell 

kit61teni es a VISZ-t tarnogato szervezetnek tovabbitani a valasztast befejezte utan, 

ket heten beliil. 
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Valaszt:lsi informaci6s szolgalat 

A valasztasi tajekoztatasi napl6 adattartalma es kitOltese 

Oszlop Megnevezes Tartalom 

1. Sorszam F olyamatos sorszam a 

kerdesek sorrendieben 

2. Ugyintez6 Az ugyintez6, neve 

3. Datum A kerdezes datuma 

4. Kerdez6 neve, A kerdezo neve, 

lakcime lakcime 

5. A kerdes formaja Az 3-3. tablazat szerint 

a forma sorszamat 

ken beimi. 

6. Tema A 3-4. tabliLzat szerint 

a tt~ma sorszamat ken 

beirni. 

7. Kezeles A 3-5. szamu tabliLzat 

. szerint a kezeles 

sorszamat ken beimi. 

8. Megjegyzes Az ugyintezo 

megjegyzese. PI. a 

felsobb szervt61 valasz 

erkezett, ut61ag 

reklamaltak, 

informaci6 hianyzik, 

stb. 

3 - 2. tciblGzal 
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Valasztasi informacios szolgalat 

A kerdes formaja 

Sorszam Megnevezes 

I. Szemelyesen 

2. Te1efonon 

3. Te1efaxon 

4. inisban 

3 - 3. ltibiazat 

Tema 

Sorszam A tern a megnevezese 

I. A valasztitssal osszefuggo altalanos 

informaci6k 

2. Orszagos technikai informaci6k 

3. Helyi informaci6k 

4. Nevjegyzekkel kapcsolatos 

informaci6k 

5. Jelolessel es jeloltekkel kapcsolatos 

informaci6k 

6. Valasztasi naptar 

7. Valasztitsi eredmenyek 

3 - 4. tabtazat 
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Valasztasi informacios szolgalat 

Kezeles 

Sorszam A kezeles modja 

I. Valaszadas szoban 

2. Valaszadas telefonon 

3. Valaszadas telefaxon 

4. Valaszadas irasban 

5. Kerdes tovabbitva a.jegyz6nek 

6. Kerdes tovabbitva a Polgarmesteri 

Hivataban mukbd6 

munkacsoporthoz 

7. Kerdes tovabbitva a teriiletileg 

illetekes valasztasi bizottsaghoz 

8. Kerdes tovabbitva az Orszagos 

Valasztasi Bizottsaohoz 

9. Kerdes tovabbitva a Valasztasi es 

Jogi Tajekoztato lrodahoz 

3 - 5. Idbldzal 
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Valasztasi informaci6s szolgalat 

3.5 A tajekoztatas szemelyi feltetelei. 

A tajekoztatassal lehet6seg szerint a valasztasi ugyekben jartas ugyintez6t ken 

megbizni. A tevekenyseg megkezdese el6tt az ugyintez6t , vagy ugyintez6ket ki 

ken oktatni a tajekoztatas m6djar61, temakoreir61, a dokumentaIas m6djar61. Az 

oktatast a Polgarmesteri Hivatalokba kikiildott tajekoztatt6b61, a valasztasi 

torvenyb61, valamint a torvenyre vonatkoz6 rendeletekb61 kell tartani. 

3.6 A taj ekoztatas targyi feltetelei. 

A tajekoztatast vegz6, vagy ahol kulon VISZ szervezetet alakitottak ki , a VISZ 

reszere olyan felteteleket ken teremteni, hogy az ugyintez6 megfelel6 kOriilmenyek 

kozott fogadhassa a szemelyesen megjelen6 allampolgarokat es adhassa meg nekik 

a tajekoztatast. Ez lehet kulon helyiseg, vagy egy olyan helyiseg amelyben egyeb 

tevekenysegeket is vegeznek ugyan, de az all am polgar fogadasa megoldhat6. A 

Polgarmesteri Hivatalon belul eligazit6 tabla tajekoztassa az erdekl6d6t, a 

helyisegen tabla jelezze a VISZ, vagy a tajekoztatas miikodeset, felfogadasi idejet. 

3.7 A t:\jekoztatas penziigyi feltetelei 

A tajekoztatas penzugyi felteteleit a PoIgarmesteri Hivataloknak ken biztositani. 
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Valasztasi informaci6s szolgalat 

4. A VISZ informaci6kkal val6 ellatasa. 

4.1 Az informaci6k forrasai temankent 

A VISZ-eknek, barmely szervezeti formaban mukodjenek is, a 2. fejezetben 

felsorolt informaci6k nyUjtasara kell felkesziilniiik. Az alabbi fejezetben az 

informaci6k forrasat es a hozzajuk jutas m6djat adjuk meg a 2. fejezetben felsorolt 

temakorokre. 

TCmakorok Informaci6 forras 

A valasztassal osszefuggo altalanos Valasztasi torveny 

informaci6k 

Orszagos technikai informaci6k Valasztasi torveny, 

Orszagos informaci6k 

Valasztassal osszefliggo helyi Helyi informaci6k 

informaci6k 

Nevjegyzekkel kapcsolatos Valasztasi torveny 

informaci6k Nevjegyzek, vitas kerdesekben a 

jegyzo 

Jelolessel es a jeloltekkel kapcsolatos Valasztasi torveny 

informaci6k Jeloltek listaia 

Valasztasi naptar Valasztasi torveny 

Orszagos informaci6k 

Helyi informaci6k 

VaIasztasi eredmenyek informaci6i Hivatalos kozlemenyek 

4 - 1. tdbldzat 
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Valasztasi informaci6s szolgalat 

4.2 Az informaciOfornisok lei rasa 

4.2.1 Valasztasi torveny es a hozza kapcsol6d6 rendeletek 

A villasztilsi torvenyt a VISZ rendelkezesere kell bocsatani. Egyeb, a jogi 

tanacsadast segit6 kiadvanyok lehetnek: A valasztasi torveny indoldasa, 

ertelmezese, Kerdezz-felelek a valasztasi torvenyr61, a valasztasi torveny 

vegrehajtasara kiadott rendeletek, stb. Ha a helyi VISZ az allampolgar kerdesere 

nem tud valaszt adni, akkor gondoskodni kell aIT61 hogy az all am polgar kerdesevel 

olyan f6rumhoz fordulhasson, ahol valaszt kap. Ez a f6rum lehet a valaszt6k 

nevjegyzekevel kapcsolatos iigyekben a jegyz6, egyeb iigyekben az illetekes 

valasztasi bizottsag. Ertelmezesi gondok, vagy vitas kerdesek eseten az Orszagos 

VaJasztasi Tajekoztat6 Irodahoz lehet fordulni. 

Az iigyinteziinek kiilon gondot kel\ forditani - es erre az al\ampolgar 

figyelmet is felhivni - az olyan iigyekre, amelyek eseteben a hataridii 

mulasztasa jogvesztii. 

4.2.2 Orszagos informaci6k 

Az orszagos inforrnaci6kat a BM Valasztasi es Informatikai F60sztalya allitja 

ossze, es a VISZ-t tamogat6 szervezet juttatja el a Polgarmesteri Hivatalokba. 

4.2.3 Helyi informaci6k 

A Polgarrnesteri Hivatal valasztasi iigyekkel megbizott felel6s vezet6je 

gondoskodik a VISZ helyi informaci6kkal val6 ellatasar61. 

4.2.4 Nevjegyzek 

A valasztasi torveny szerint a jegyz6 a valasztas kitiizeset61 szamitott 27 napon 

beliil elkesziti a hiteles nevjegyzeket, amelyet a telepiiles polgarmesteri hivatallinak 

helyisegeben 10 napra kozszemlere kell tenni. A j egyzeket a VISZ 

rendelkezesere kel\ bocsatani. A nevjegyzekben nem szerepl6 allampolgarokat a 

VISZ a jegyz6hoz kUldi, mert a valaszt6joggal nem rendelkez6 szemelyekr61 csak 

a jegyz6 adhat felvilagositast az erintetteknek. A VISZ reszere atadott 

nevjegyzek a szemelyazonosit6 jelet nem tartalmazhatja. 

15 



Valasztasi informaci6s szolgalat 

4.2.5 Jeliiltek Iistaja 

Az illetekes valasztasi bizottsag minden, a tbrvenyes felteteleknek megfe1e16 

je1blest nyilvantartasba vesz. A hivatalos kbzzetetelhez a valasztasi bizottsagok 

szamara rendelkezesre kell alljon egy gepi tablo. Ennek a tablonak egy peld{myat a 

VISZ rendelkezesere kell bocsatani. 

Mivel egy valasztasi bizottsaghoz adott esetben tbbb te1epiiles is tartozhat, igy tbbb 

VISZ szervezet, ezert a VISZ-t tamogato szervezetnek kell arrol gondoskodnia, 

hogy a jeloltek listaja megfele16 peldanyszamban alljon rendelkezesre. 

4.2.6 Hivatalos kiizlemenyek 

A valasztasok eredmenyer61 a hivatalos kozlemenyek alapjan lehet tajekoztatast 

adni. A valasztasi eredmenyekr61 szolo kozlemenyeket a VISZ-t tamogato 

szervezet juttatja el a Polgarmesteri Hivatalokba. 
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Valasztasi informaci6s szolgalat 

5. A valaszt6polgarok tajekoztatasa a VISZ miikodeserol 

5.1. Orszagos tajekoztatas 

A Beliigyminiszterium Sajtof6osztalya biztositja azt, hogy VISZ hiLl6zatr6l 

partsemleges tajekoztatas je1enjen meg a t6megtajekoztat6 eszk6z6kben. 

5.2. Helyi tajekoztatas 

A Polgarmesteri Hivatalok feladata, hogy az allampolgarok a helyi VISZ 

miik6deserol tudomast szerezzenek. Erre a k6vetkezo m6dszerek ajanlhatok: 

• Ismertetes a helyileg szob.sos modon. 

Hangosbemond6, he1yi sajt6, kabe1 TV, plakatok, stb. 

• Ismerteto level a kopogtat6 cedula, vagy a nyilvantartasba vetelrol szolo ertesito 

mellett. 
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Valasztasi tejekoztatasi nap16 

SorszAm Ugyintczo Datum Kerdez(l neve, A kerdes Tema Kczcles Megjegyzes 
lakcime formaja 

.. 

. 



VaJasztasi tajekoztatasi napJ6 
Osszesites 

4. Valaszadas inlsban 
5. 

altahinos informaci6k 

6. Kerdes tovabbitva a PH-ban muk6d6 

7. Kerdes tovabbitva teriiletileg iIIetekes valasztasi 

8. Kerdes tovabb;(ya az Orszagos V illasztasi 

9. Kerdes tovabbitva a Valasztasi es Jogi 
Irodahoz 

A idobeli asa 

A beerkezett kerdesek szama 



1-: 
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A VALAsZTA.sI FOZETEK EDDIG MEGJELENT szAMAI 

1. Orszagos Valasztasi Bizottsag elvi allasfoglalasai 

Id6k6zi orszaggyU!esi valasztasok 

2. A tarsadalombiztosftasi kepvisel6k valasztasa 

3. Tajekoztat6 a partok 'es ruggetlen jel6ltek reszere az 1994. 
eVI orszaggyUlesi kepvlsel6 valasztas feladatair61 
(el6keszftes alatt) 
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