
Választási tudnivalók 

Tisztelt Választópolgárok! 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint végrehajtási rendeletei 
alapján tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat az alábbiakról: 
 
Választási bizottságok 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a város 37 
szavazókörében szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) működnek, melyek tagjai még az 
országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek.  
A nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására a város 37 szavazókörében kerül 
sor, így külön  szavazókör nem kerül kialakításra. 

A helyi választási bizottság (HVB) három tagját és legalább két póttagját a képviselő-testület 
2019. augusztus 16-i ülésén választotta meg, melyet követően sor került az alakuló ülés 
megtartására. 

Orosháza Város Helyi Választási Bizottsága: 

• elnöke:  dr. Letavecz Ilona 

• elnök-helyettese: Kovács György 

• tagja:   dr. Gáspár Katalin 

• póttagjai:  dr. Szula Attila és Pusztainé Szabó Margit. 

• címe:   5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 

• e-mail címe:  jegyzo@oroshaza.hu 

• telefon:  06-68-413-022 
A választási bizottságok (HVB és SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 
16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál. A bejelentésre a jelölő szervezet 
jelöltjének vagy a független jelöltnek a jogerős nyilvántartásba vételét követően kerülhet sor. 
A HVB-be delegálhat: 

• a településen polgármester-jelöltet állító jelölő szervezet és a független polgármester 
jelölt, 

• az egyéni választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet és az egyéni 
választókerületben induló független jelölt, 

• a kompenzációs listát állító jelölő szervezet. 
A HVB-be egy-egy tagot, míg a szavazatszámláló bizottságokba két-két tagot bízhatnak meg 
a jelölő szervezetek, illetve jelöltek. 
 
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási bizottságba a jelölő 
szervezet nem bízhat meg tagot. A szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg az a 
nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek a települési önkormányzati választására a 
településen sor kerül. Megfigyelő csak a központi névjegyzékben a nemzetiség 
választópolgáraként nyilvántartott választópolgár lehet. 
 
Jelölés 
 
A jelölés szabályai a korábbi választási tudnivalókban ismertetésre kerültek, így röviden a 
legfontosabb rendelkezéseket emelem ki. 
Az ajánlóívek kiadása 2019. augusztus 24-én kezdődik, 8 – 16 óra között. Ezt követően 
ajánlóív igénylés és kiadás munkanapokon munkaidőben történik. 
 
Az ajánlások összegyűjtését követően kerülhet sor a jelöltek bejelentésére, melyhez az 
ajánlásokat tartalmazó ajánlóívek leadása szükséges. Az ajánlóívek szakaszos leadására 
nincs lehetőség. 
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A szükséges számú ajánlás hiánya miatt történő elutasítás esetén, ha tovább folyik a 
gyűjtés: 

• újabb bejelentés szükséges (formanyomtatvány) és 

• a korábbi érvényes ajánlások számához hozzá kell adni az újonnan gyűjtötteket. 
 
A jelöltbejelentés határideje: 2019. szeptember 9. 16 óra. 

Kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, mely a település egyéni választókerületeinek 

több,  mint felében jelöltet állított. A kompenzációs lista bejelentésének határideje 2019. 

szeptember 10. 16 óra. 

 

Választási kampány 
A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.  
Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat 
befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a: 

• plakát, 

• jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, 

• politikai reklám és politikai hirdetés, 

• választási gyűlés. 
 
Magántulajdonban, állami, önkormányzati tulajdonban álló dolgon plakátot elhelyezni 
előzetes, írásbeli engedély alapján lehet. Kifogás esetén az engedély hiányát a 
kifogástevőnek kell bizonyítania. 
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló 
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási 
kampánytevékenység 2019. október 13-án nem folytatható. 
Ezen a területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának 
befolyásolására alkalmas módon sem folytatható kampánytevékenység. 

2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható és politikai reklámot sem lehet 
közzétenni. 

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 
2019. október 13-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített 
közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad 
nyilvánosságra hozni.  

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 
16.00 óráig köteles eltávolítani.  

Értesítő a névjegyzékbe vételről 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában 
lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő 
átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről 
azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri 
névjegyzékébe. 

 
 
 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit 

HVI vezető 


