PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
KÖZLEMÉNYE
az ajánlások gyűjtésének egyes szabályairól, valamint az egyéni
választókerületi jelölt, polgármester jelölt, illetve a települési nemzetiségi
önkormányzati jelölt bejelentésének egyes szabályairól
A választópolgár ajánlását ajánlóíven teszi meg, melyet nevének, személyi
azonosítójának, magyarországi lakcímének és anyja nevének feltüntetése
mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia.
A választópolgár jelenlétében adatai más által is rávezethetők az ajánlóívre, azonban
saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.
A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listás ajánlhat, azonban
egy jelöltet, illetve listát érvényesen csak egy ajánlással támogathat.
Ajánlást a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó
választópolgár, illetve képviselője az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol
gyűjthet, az alábbi kivételekkel:
 az ajánlást gyűjtő munkahelyén, munkaidejében;
 az ajánló munkahelyén munkaidejében;
 az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más
jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben;
 az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból
fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben;
 a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati
viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának
teljesítése közben;
 tömegközlekedési eszközön;
 állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében;
 felsőoktatási és köznevelési intézményben;
 egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!
A Ve. szerint az ajánlást adó választópolgár adatainak teljes körűen meg kell
egyeznie a központi névjegyzék adataival, azonban a Nemzeti Választási Bizottság
5/2014. számú, az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló iránymutatása
szerint a teljes körű egyezés követelménye körében elfogadhatók azok az ajánlások
is, amelyeknél a választópolgár központi névjegyzékben szereplő adataihoz képest
csekély mértékű részadat-eltérések tapasztalhatók. Például: a választópolgár
 nem tüntette fel a neve mellett a „dr.” megjelölést, de azt a központi
névjegyzék a nevénél tartalmazza;
 feltüntette, de a központi névjegyzékben nem szerepel neve részeként az
ifjabb, idősebb, özvegy előtag illetve ezen előtagok rövidítése;
 saját neve esetében a központi névjegyzékben szereplő több utóneve közül
csak az egyiket tüntette fel;
 az anyja neve esetében annak a központi névjegyzékben szereplő több
utóneve közül csak az egyiket tüntette fel;

 lakcíme településadatát rövidítve tüntette fel, de a település az ellenőrzés
során egyértelműen beazonosítható, különös tekintettel a megadott postai
irányítószámra;
 lakcímében a közterület elnevezését nem a magyar helyesírás szabályainak
megfelelően tüntette fel (pl. Kossuth tér – Kosút tér), de a közterület
elnevezése egyértelműen beazonosítható, vagy a közterület elnevezése
megváltozott és a régi elnevezés szerint tüntette fel (pl.: Frankel Leó utca
Pákolitz István utca);
 a közterület jellegét nem a központi névjegyzékben szereplő módon adta meg,
de a megadott közterület jelleg azonos kategóriába tartozik (pl. út – útja – utca
− körút, tér – tere – körtér, köz – köze, sor – ároksor − fasor), vagy a
közterület jellegét a központi névjegyzéktől eltérően, rövidítve jelölte meg (pl.
utca – u., körút – krt.).
Az ajánlások gyűjtése előtt az adatkezelést nem kell bejelenteni a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.
Az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester jelöltet legkésőbb
2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet
(a továbbiakban: IM rendelet) 17. sz. melléklete szerinti E2 jelű formanyomtatvány
és a kellő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek egyidejű átadásával.
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8án 16.00 óráig kell bejelenteni az IM rendelet 18. sz. melléklete szerinti E3 jelű
formanyomtatvány és a kellő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek egyidejű
benyújtásával.
Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség. Amennyiben azonban a jelölt
nyilvántartásba vételének elutasítása a kellő számú ajánlás hiánya miatt történt, úgy
a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig még igényelhető ajánlóív és gyűjthető
ajánlás. A Nemzeti Választási Bizottság 1/2014. számú iránymutatása szerint ebben
az esetben a jelöltet ismételten be kell jelenteni a formanyomtatványon, de már csak
annyi érvényes ajánlást kell gyűjteni, amennyi a nyilvántartásba vételhez hiányzott,
mert az érvényes ajánlások számába a korábban leadott összes érvényes ajánlást is
bele kell számolni.
Az egyéni választókerületi jelölt, a polgármester jelölt és a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselő jelölt ajánlása érdekében kikért összes
ajánlóívet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig vissza kell szolgáltatni
választási irodának. Azt az ajánlóívet azonban, mely nem tartalmaz ajánlást
legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell visszaszolgáltatni. Az ajánlóívek
visszaadásához külön meghatalmazás nem szükséges, azt a jelölt, jelölő szervezet
képviseletében bárki megteheti.
E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság
mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft. A választási bizottság
által kiszabott bírság a független jelöltet, jelölő szervezet által állított jelölt esetében a
jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításban részt vevő szervezeteket
egyetemlegesen terheli.
A nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság – a választási iroda
tájékoztatása alapján - minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet,
legkésőbb a bejelentést követő 4. napon nyilvántartásba vesz.

A választási bizottság csak abban az esetben utasítja vissza a jelölt nyilvántartásba
vételét, ha annak bejelentése nem felel meg a törvényes feltételeknek (pl. kellő
számú érvényes ajánlás hiányában).
Pécs, 2014. augusztus 25.
Dr. Lovász István s.k.
a Helyi Választási Iroda vezetője

