
Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással
kapcsolatos általános tudnivalókról

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő és
polgármesterek általános választásának időpontját. A szavazás napja: 2014. október 12
(vasárnap). 

Fontos  változás,  hogy  az  idei  évben  megválasztott  polgármester  és  képviselők
megbízatása a korábbi 4 év helyett 5 évre szól.

Választójog

Magyarország Alaptörvénye alapján minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező
nagykorú magyar és európai uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati
képviselők  és  polgármesterek  választásán  választó  legyen  (ez  az  úgynevezett  aktív
választójog).  Részt  vehetnek  a  választásban  a  magyarországi  lakóhellyel  rendelkező,
menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is.

A  passzív  választójog  (azaz  a  választhatóság  joga)  a  magyar  állampolgárokat  és  a
magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgárokat illeti meg.

Nincs választójoga annak, akit a bíróság a választójogból kizárt bűncselekmény elkövetése
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt, vagy kiskorú.

Külföldön  élő  (magyarországi  lakcím  nélküli)  magyar  állampolgár  nem  szavazhat,  mivel
nincs magyarországi lakcíme.

Szavazás átjelentkezéssel 

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a lakóhelye mellett bejelentett
tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, választhat, hogy melyik
település  önkormányzatának  megválasztásában  szeretne  részt  venni.  Ha úgy dönt,  hogy a
tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási
irodától.  Átjelentkezni  kizárólag  a  választás  kitűzését  megelőzően  legalább  harminc
nappal (vagyis június 23-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a
tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

Az  átjelentkezési kérelem  visszavonható,  és  a  választópolgár  kérheti,  hogy  a  lakóhelye
szerinti szavazókörben adhassa le szavazatát.

Az átjelentkezési kérelmet, illetve annak visszavonását legkésőbb a szavazást megelőző
második napon (2014. október 10.) 16.00 óráig lehet benyújtani.



Mozgóurna iránti kérelem

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár,  aki a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a
szavazóhelyiségbe, kérelmezheti, hogy a lakcíme szerinti 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 mozgóurna iránti  kérelmet legkésőbb a szavazást  megelőző  második napon (2014.
október 10.) 16.00 óráig ahhoz a Helyi Választási Irodához lehet benyújtani, amelynek
szavazóköri  névjegyzékében  a  választópolgár  szerepel,  vagy  azt  követően  a  szavazás
napján (2014. október 12.) 15.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz.

Az  átjelentkezéssel  és  a  mozgóurna  igényléssel  kapcsolatos  kérelmek  a  nemzetiségi
választópolgárok esetében mindkét  választásra  automatikusan vonatkoznak,  ezért  nem kell
választásonként külön-külön kérelmet benyújtaniuk.

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel, fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes
adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem

Minden magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár

• kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét,

• a szavazáshoz segítséget igényelhet,

• megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek.

A kérelmet legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet benyújtani a lakóhely 
szerinti Helyi Választási Irodához.

A kérelmek benyújthatóak:

 személyesen a lakóhely, vagy a bejelentett tartózkodási hely szerinti Helyi Választási
Irodához,

 levélben, a választás hivatalos honlapján, ill. ügyfélkapun keresztül a lakóhely szerinti
Helyi Választási Irodához.

Valamennyi  kérelmekhez  szükséges  formanyomtatvány  elérhető  a  www.gonyu.hu
oldalon a Választási információk menüpont alatt, letölthetők a Nemzeti Választási Iroda
honlapján (www.valasztas.hu), vagy a Választási Irodától kérhetők. 

http://www.valasztas.hu/
http://www.gonyu.hu/


A választópolgárok értesítése

Azt  a  választópolgárt,  aki  legkésőbb 2014.  augusztus  15-én  a  szavazóköri  névjegyzékben
szerepel,  a  Nemzeti  Választási  Iroda  értesítő  megküldésével  tájékoztatja  a  szavazóköri
névjegyzékbe vételéről 2014. augusztus 25-ig.

Az értesítő a választópolgár nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza.
Az értesítő tartalmazza továbbá a szavazás helyét, idejét, és azt, hogy a választópolgár melyik
választókerületben, melyik szavazókörben gyakorolhatja választójogát. Az a választópolgár,
aki nem kapja meg az értesítőt a fenti határidőig, vagy elveszíti azt, érdeklődjön a Helyi
Választási Irodánál.

A szavazóköri névjegyzék  a kitűzés napjától 2014. október 27-ig tekinthető meg az Helyi
Választási Irodánál hivatali munkaidőben. Ezen időszak alatt lehet személyesen, vagy írásban
kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt
a választási iroda vezetőjéhez.

Jelölés

A választópolgár  a korábbi  ajánlószelvény (,,kopogtató  cédula”)  helyett  ajánlóíveken
ajánlhat jelöltet.

Az egyéni önkormányzati képviselő jelöltet, polgármestert 2014. szeptember 8-án 16.00
óráig lehet ajánlani az erre a célra rendszeresített ajánlóíven.

Az ajánlóíveket 2014. augusztus 25. és 2014. szeptember 8. között igényelhetik a jelöltek,
illetve a jelölő szervezetek.

Az ajánlóívek sorszámozottak,  a  Választási  Iroda hitelesítő  bélyegzőjével  ellátottak,  és  az
átadásuk átvételi elismervény kiállításával történik. Csak hitelesített ajánlóívvel lehet ajánlást
gyűjteni. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy is feltűnteti nevét és aláírását.

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven teheti meg. A választópolgár a lakóhelye szerinti
választókerületben  jogosult  jelöltet  ajánlani.  Az  ajánlóívre  fel  kell  vezetni  az  ajánló
választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, anyja nevét. Az ajánlóívet
a  választópolgár  saját  kezűleg  írja  alá,  de  az  adatait  más  is  rávezetheti  az  ajánlóívre.  A
választópolgár  jelölési  fajtánként  több  jelöltet  is  ajánlhat.  Egy  jelöltet  csak  egy
ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

A képviselő jelölt jelöléshez a település választópolgárai legalább 1%-ának érvényes ajánlása
szükséges.

Polgármesterjelölt  az  a  személy  lehet,  akit  a  település  választópolgárai  legalább  3%-a
jelöltnek ajánlott.

Szavazás

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár
lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.



Gönyűn a korábbi évekhez hasonlóan három szavazókör kerül kialakításra. 

A szavazókörök és azok helye a következő:

1. szavazókör: helye: Gönyű, Kossuth Lajos u. 65. (Általános Iskola)

2. szavazókör: helye: Gönyű, Kossuth Lajos u. 161. (Orvosi rendelő)

3. szavazókör helye: Gönyű, Kossuth Lajos u. 65. (Általános Iskola)

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

- lakcímigazolvány ÉS - személyazonosító igazolvány vagy

- útlevél vagy

- 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az  „Értesítőt”  szavazatszámláló  bizottság  munkájának  megkönnyítése  érdekében  szintén
célszerű felmutatni.

Szavazni három szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az önkormányzati képviselő
jelöltek,  a  másik  szavazólapon  a  polgármester  jelöltek,  a  harmadik  szavazólapon  a
megyei közgyűlés tagjainak jelöltjei szerepelnek. 

A  szavazólapok  kitöltéséhez  szavazófülke  áll  a  választópolgárok  rendelkezésére.  A
szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem
tud olvasni, illetve testi fogyatékossága,  vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban,
akkor általa választott segítőt – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának
együttes segítségét – veheti igénybe.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő legfeljebb hat egyéni
képviselő-jelöltre, egy polgármester jelöltre, és egy megyei listára lehet, a jelölt vagy lista
neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: 

Címe:  9071  Gönyű,  Kossuth  Lajos  u.  67.,  telefonszáma:  96/544-090,  email  cím:
jegyzo@gonyu.hu

HVI  vezető:  dr.  Kállai  Erik,  elérhetősége  tel.:  06/96-544-090/2,  20/485-79-00,  email:
jegyzo@gonyu.hu. 

HVI vezető helyettese:  Balogh Marianna,  elérhetősége  tel.:  06/96-544-09/5,  20/381-68-88,
email: gazdalkodas@gonyu.hu

HVI  tagja:  Tamás  Istvánné,  elérhetősége  tel.:  06/96-544-090/8,  20/381-73-53,  email:
hagyatek@gonyu.hu

mailto:gazdalkodas@gonyu.hu


További  felvilágosítás,  kérdés  esetén  a  fenti  elérhetőségeink  bármelyikén  készséggel
állunk a Tisztelt Választópolgárok rendelkezésre. 

A választással kapcsolatos tovább információk, nyomtatványok a www.gonyu.hu honlapon az
Önkormányzat/Választási  információk  menüpont  alatt,  vagy  a  Nemzeti  Választási  Iroda
honlapján (www.valasztas.hu) találhatók. 

Gönyű, 2014. augusztus 21.

dr. Kállai Erik
    HVI vezető 

http://www.valasztas.hu/

