
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 

 

Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásának időpontját. 

A szavazás napja: 2014. október 12. 

2014. október 12-én Magyarországon egy napon két választás kerül lebonyolításra: a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választása. 

Az átjelentkezéssel és a mozgóurna igényléssel kapcsolatos kérelmek a nemzetiségi választópolgárok 

esetében mindkét választásra automatikusan vonatkoznak, ezért nem kell választásonként külön-külön 

kérelmet benyújtaniuk. 

Értesítés a névjegyzékbe történő felvételről 

A választópolgároknak augusztus 25-éig kell megkapniuk a névjegyzékbe történő felvételről szóló 

értesítést, az augusztus 15-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően. A Nemzeti Választási Iroda névre 

szóló küldeményében az önkormányzati választás kitűzéséről és arról tájékoztatja a 

választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítőket a Magyar Posta kézbesíti. 

Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor az állandó lakóhelye szerinti helyi választási irodához - a helyi 

jegyzőhöz - fordulhat, aki új értesítőt állít ki. Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak 

az érintett nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza. 

A korábbi évektől eltérően az értesítő - a visszaélések elkerülése érdekében - nem tartalmazza a 

választópolgár személyi azonosítóját. Az értesítő tartalmazza a szavazás helyét, idejét és azt is, hogy a 

szavazókör akadálymentes-e. 

Hantoson  és Nagylókon is    szavazókörök  akadálymentesek. 

A választópolgárok az értesítőn szereplő adataikkal ajánlhatnak érvényesen képviselő- és 

polgármester-jelöltet. 

Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az októberi önkormányzati választásig betöltik 18. életévüket, 

ugyancsak augusztus 25-éig kell megkapniuk az értesítőt. 

Átjelentkezéssel szavazás 

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy 

- a lakóhelye szerinti szavazókör helyett a tartózkodási helye szerinti szavazókörben adhassa le 

szavazatát; 

- korábbi átjelentkezési kérelmét visszavonva, a lakóhelye szerinti szavazókörben adhassa le 

szavazatát. 

 Az átjelentkezési kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 

Átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június 23-ig létesítette a 

tartózkodási helyét, és legalább október 12-ig ott tartózkodik. 

A kérelem benyújtható on-line a Nemzeti Választási Iroda honlapján az alábbi linken:  

http://valasztas.hu/hu/onkval2014/index.html illetve a  kérelem benyújtható levélben vagy 

személyesen is, a http://valasztas.hu/hu/onkval2014/index.html  linken található    formanyomtatvány 

kitöltésével, a lakóhely szerinti helyi választási irodánál. 



Papír alapú  formanyomtatvány igényelhető ügyfélfogadási időben a Helyi Választási Irodában:is : 

 a Nagylóki Közös Önkormányzat8i Hivatalban ( 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.) illetve a Nagylóki 

Közös Önkormányzati Hivatal Hantoi Kirendeltségén ( 2434 Hantos, Nagylóki út 3.) is. 

Ajánlás, ajánlásszámok 

Idén már öt évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket. Így "eltolódik" az 

országgyűlési választáshoz képest az önkormányzati: a parlamenti választásokat továbbra is 

négyévente tartják, az önkormányzati választásokat pedig - az európai parlamenti választással egy 

évben - ötévente. 

A választópolgárok több jelöltet is ajánlhatnak, de minden jelöltet csak egyszer. 

A jelöltek ajánlóíveken gyűjthetik az ajánlásokat, az ajánlóíveket a választási irodák bocsátják az 

indulni szándékozók rendelkezésére. A választási irodák legkorábban augusztus 25-én adhatják át az 

igénylőknek az ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket. 

A jelölteknek a korábbinál egy héttel kevesebb idejük lesz az ajánlásokat összegyűjteni: augusztus 25-

étől két héten át, szeptember 8-áig lehet ajánlásokat gyűjteni és a jelölteket bejelenteni a választási 

bizottságoknál. 

Változnak a jelöltséghez szükséges ajánlásszámok is. A szükséges ajánlások számát augusztus 18-án 

állapítja meg a helyi választási iroda vezetője, az augusztus 15-én a központi névjegyzékben szereplők 

száma alapján. 

Polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3 százaléka jelöltnek ajánlott. 

Nagylókon polgármester jelöltséghez 27 érvényes ajánlás szükséges. 

Hantoson polgármester jelöltséghez 24 érvfényes ajánlás szükséges. 

Képviselőjelöltté váláshoz pedig a választópolgárok legalább 1 százalékának ajánlása szükséges. 

Nagylókon képviselő jelöltséghez 9 érvényes ajánlás szükséges. 

Hantoson képviselő  jelöltséghez  8 érvfényes ajánlás szükséges. 

A képviselőjelöltek és a polgármesterjelöltek szeptember 8-án 16 óráig adhatják le ajánlóíveken 

összegyűjtött ajánlásaikat. A határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt a választási bizottságok - az 

országgyűlési és az európai parlamenti választáshoz hasonlóan - bírságot szabnak ki, de ennek összege 

ívenként - a korábbi választásokon alkalmazott 50 750 forint helyett - 10 ezer forint lesz. 

A választópolgárok ajánlásainak ellenőrzésére négy napjuk lesz a választási irodáknak. 

A helyi választási bizottság a jelöltek bejelentésére rendelékezésre álló határidő - szeptember 8-án 16 

óra - lejárta után sorsolja ki, hogy a szavazólapokon a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek. 

Mozgóurna iránti kérelem 

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti, hogy a választási iroda 

- szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson lakcímére (lakóhelyére, lakóhely hiányában, illetve 

átjelentkezést követően tartózkodási helyére), vagy a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő, általa 

megjelölt egyéb címre; 

- a korábbi kérelmében megjelölttől eltérő, de a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő címre 

biztosítsa a mozgóurna kivitelét; 



- törölje mozgóurna iránti igényét, mert a lakcíme szerinti szavazókör szavazóhelyiségében szeretné 

leadni szavazatát. 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi 

választási irodához vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. 

A kérelem benyújtható on-line a Nemzeti Választási Iroda honlapján az alábbi linken:  

http://valasztas.hu/hu/onkval2014/index.html illetve a  kérelem benyújtható levélben vagy 

személyesen is, a http://valasztas.hu/hu/onkval2014/index.html   linken található    formanyomtatvány 

kitöltésével, a lakóhely szerinti helyi választási irodánál. 

 Papír alapú  formanyomtatvány igényelhető ügyfélfogadási időben a Helyi Választási Irodában:is : 

 a Nagylóki Közös Önkormányzat8i Hivatalban ( 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.) illetve a Nagylóki 

Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségén ( 2434 Hantos, Nagylóki út 3.) is. 

Választási kampány 

A választási kampány augusztus 23-tól október 12-én 19 óráig tart, a szavazás napján nem tartható 

választási gyűlés, nem lehet politikai reklámot közzétenni, és az exit poll eredménye is csak 19 óra 

után hozható nyilvánosságra. 

A helyi választási bizottság választott és megbízott tagjai 

Miniszteri rendelet rögzíti, hogy a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a képviselő-testületnek 

augusztus 31-én 16 óráig kell megválasztania, a helyi választási iroda vezetője (jegyző) javaslatára, 

egy szavazattal. 

A választási bizottságok megbízott tagjait szeptember 26-án 16 óráig lehet bejelenteni. 

A Nemzeti Választási Iroda internetes oldala 

Elindult a Nemzeti Választási Iroda új, az önkormányzati választás információival feltöltött internetes 

oldala. A www.valasztas.hu oldalon megjelentek a választás lebonyolítását meghatározó jogszabályok 

szövegei, így többek között az alaptörvény, a választási eljárásról szóló törvény, valamint a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló jogszabály. 

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei 

Helyi Választási Iroda vezetője: Gálné Papp Erika jegyző 

Nagylóki Közös  Önkormányzati Hivatal 

2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel: 06(25)507-350 Fax: 06(25)507-311 , e-mail: 

pmhivatal@nagylok.hu 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 

2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel: 06(25)506-000 Fax: 06(25)506-000 , e-mail: phhantos@invitel.hu 

                                                                                 Gálné Papp Erika 

                                                                       Helyi Választási Iroda Vezetője 


