Jelölő szervezetek és független jelöltek részére tájékoztató
A jelöltállítás folyamatával kapcsolatos legfőbb tudnivalók az alábbiakban foglalhatóak össze:
a) Jelölés előfeltételei:
Országgyűlési egyéni választókerületi jelölt az a nagykorú magyar állampolgár lehet, aki
- szerepel a központi névjegyzékben, és
- összegyűjt legalább 500 darab érvényes ajánlást és
- az illetékes egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: OEVB) nyilvántartásba
veszi.
Az országgyűlési képviselők választásán egyéni választókerületben képviselőjelölt
- párt jelöltjeként vagy
- független jelöltként indulhat.
Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat.
Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést.
b) Korlátok:
Nem lehet jelölt:
- akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a
választójogból kizárt,
- aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
- aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, illetve
- aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll.
c) Ajánlás menete:
Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása
szükséges.
Jelöltet ajánlani csak az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban:
OEVI) által kiadott ajánlóíven lehet, melyet az OEVI egyedi azonosítóval lát el.
d) Az ajánlóívek igénylése:
Ajánlóívet a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a Nemzeti Választási
Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet törvényes vagy meghatalmazott
képviselője igényelhet az indulás helye szerinti OEVI-től.
Az igény bejelentésére az A1 jelű formanyomtatvány szolgál, melyet a jelöltként induló személynek
saját kezűleg kell aláírnia (meghatalmazott nem írhat alá helyette). Amennyiben a jelölt párt
jelöltjeként indul, a párt (több párt esetében pártok) törvényes vagy meghatalmazott képviseletére
jogosult személynek is el kell látnia aláírásával.
Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor kérheti, hogy az ajánlóívek, a
szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza, valamint
ekkor kérheti a nevének részét képező „dr.” megjelölés elhagyását is. Az ajánlóívek első
alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.
e) Az ajánlóívek átvétele:
Az OEVI legkorábban 2022. február 12. napján 8:00 órától adja át az igényelt mennyiségű
ajánlóívet az ajánlóív átvételére jogosult személynek.
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Az ajánlóíven az OEVI rögzíti a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölő
szervezet nevét vagy a független jelölés tényét és a választókerület megjelölését, az OEVI az
ajánlóíveket sorszámozza.
Az ajánlóív átadásáról az OEVI átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívek kiadását megelőzően
személyazonosság igazolására alkalmas igazolvánnyal kell igazolnia személyazonosságát az
átvevőnek, adatai az átvételi elismervényen is rögzítésre kerülnek.
Több igénylő esetében érkezési sorrendben (ha egyszerre érkeznek, akkor az A1 nyomtatványok
beérkezési sorrendje alapján) kell kiadni az ajánlóíveket.
Ha az ajánlóív igénylése nem felel meg a törvényes feltételeknek, az OEVI határozatot nyomtat a
NVR-ből, és erről tájékoztatja az igénylőt. A határozat az elutasítás konkrét okáról is tartalmaz
tájékoztatást, ellene jogorvoslattal lehet fordulni az OEVB-hez.
Az átvett ajánlóíveken kívül a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2022. február 25-én 16.00
óráig pótlólag újabbak igényelhetők újabb A1 jelű formanyomtatvány kitöltésével.
f) Az ajánlások gyűjtése:
Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, a következőket kivéve:
- 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,
- a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló
magánterületen.
Kiemelendő továbbá, hogy az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak semminemű előny nem
adható vagy ígérhető.
Fenti rendelkezések kiemelt fontosságúak, mivel az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött
ajánlás érvénytelen.
A választópolgár ajánlását ajánlóíven adja le, melyen fel kell tüntetni az ajánló személy:
- nevét,
- személyi azonosítóját,
- magyarországi lakcímét.
Az ajánlást a választópolgárnak minden esetben saját kezű aláírásával kell ellátnia.
A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása
ebben az esetben is az érvényesség szükséges törvényi feltétele.
Az ajánlóívekről másolat– még kitöltetlen állapotban is – nem készíthető.
Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy
- nevét,
- személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának
(személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és
- aláírását is.
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Ebben a körben kellő gondossággal szükséges eljárni, mivel, ha az ajánlást gyűjtő az
ajánlóíven fenti adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti, az az adott ajánlóíven szereplő összes
ajánlás érvénytelenségét vonja maga után.
A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.
g) Az egyéni jelölt bejelentése:
Az országgyűlési egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2022. február 25-én 16.00 óráig kell
bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes OEVB-nél.
Az egyéni képviselőjelölt bejelentésére az E1 jelű formanyomtatvány szolgál.
A jelölt arcfényképét – ha hozzájárul fényképének a választások hivatalos honlapján történő
közzétételéhez – jogszabályban meghatározott kiterjesztésű, felbontású és formátumú fájlban kell
mellékelni.
h) Az ajánlóívek leadása:
Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2022. február 25-én 16.00 óráig az íveket kiadó
OEVI-nek, amely ezt átadás-átvételi jegyzőkönnyvel veszi át. Azt az ajánlóívet, amely nem
tartalmaz ajánlást, legkésőbb 2022. február 26-án 16:00 óráig kell visszaszolgáltatni.
E kötelezettség elmulasztása esetén az OEVB hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni, a
mulasztás alól nincs kimentési lehetőség (pl. hivatkozással arra, hogy elvesztek az ívek).
i) Az ajánlások ellenőrzése:
A leadott ajánlásokat az OEVI 3 napon belül ellenőrzi.
Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni, hogy
- az ajánlások a törvényben foglalt követelményeknek megfelnek-e,
- azonosítani kell az ajánló választópolgárt,
- meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal,
- továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges
számot.
Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg
- az érvényes ajánlások száma eléri az 500-at, vagy
- bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma semmiképpen sem érheti el az 500-at.
Amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet kéri, az OEVI
tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.
Az ellenőrzés során az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az
ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek
nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.
Az ajánlások érvényessége szempontjából kiemelt jelentősége van a következőknek:
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Az ajánlás érvényes, ha
- az ajánló választópolgár az ajánlóív kiadásának és benyújtásának napja közötti bármely
időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,
- az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai - az aláírás kivételével - a szavazóköri
névjegyzék adataival megegyeznek,
- az ajánlás megfelel a Ve. 122. §-ban foglalt követelményeknek.
Nem tekinthető érvénytelenségi oknak, ha az ajánló választópolgár
- adatai az alábbi okból nem egyeznek meg a központi névjegyzék vagy a polgárok személyi és
lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, a központi útiokmány-nyilvántartás vagy a
vezetőiengedély-nyilvántartás adataival, de a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan
megállapítható:
a) ékezethiba,
b) írásmódbeli eltérés,
c) földrajzi név idegen nyelvű megjelölése,
d) adat más nyelven történő megadása,
- több utóneve egyikének elhagyása, „dr.” megjelölés elhagyása vagy feltüntetése, az ifjabb,
idősebb, özvegy vagy más előtag, illetve ezen előtagok rövidítésének feltüntetése,
- lakcímében a település nevét, a közterület elnevezését vagy jellegét a szavazóköri névjegyzékben
szereplő formától eltérően adta meg, de a lakcím az ellenőrzés során egyértelműen beazonosítható,
- lakcímében a lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését nem tüntette fel, vagy az eltér a szavazóköri
névjegyzékben szereplő adattól (ennek alapján a közterület jellege /utca, út stb./ kötelezően
feltüntetendő).
Az ellenőrzés kiterjed az alábbiakra:
- az ajánlóív eredeti-e,
- az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő polgár és a választópolgár valamennyi szükséges adata fel vane tüntetve,
- létezik-e az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan választópolgár az adott személyi azonosítóval,
- egyeznek-e - az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan - a
választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri névjegyzék adataival, valamint az
ajánlást gyűjtő polgár adatai a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban,
az útiokmány-nyilvántartásban vagy a vezetőiengedély-nyilvántartásban szereplő adataival,
-a választópolgár az ajánlóív kiadása és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján
választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az országgyűlési egyéni
választókerületben, ahol jelöltet ajánlott,
- a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször.
j) Jelölt nyilvántartásba vétele:
Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről az OEVI tájékoztatja az OEVB-t, amely a jelölt
bejelentését követő legkésőbb 4. napon dönt a nyilvántartásba vételről.
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