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KÖZLEMÉNY 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI HATÁRIDŐKRŐL 

 

A választási bizottságokkal kapcsolatos határidők 

Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása: 2019. szeptember 1-jén 16.00 óráig 

Helyi Választási Bizottság megbízott tagjának (jelöltek, jelölő szervezetek által delegált tag) bejelentése: 

2019. október 4-én 16.00 óráig  

Szavazatszámláló Bizottságok szükség esetén további tagokkal való kiegészítése: 2019. október 10-ig  

Munkavégzési kötelezettség alól való mentesülés: A Szavazatszámláló Bizottság, valamint az egy 

szavazókörrel rendelkező településen a Helyi Választási Bizottság tagjai 2019. október 14-én mentesülnek a 

jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól.  

Munkáltatók bér illetve járulék megtérítése: A munkáltató a Szavazatszámláló Bizottság, valamint az egy 

szavazókörrel rendelkező településen a Helyi Választási Bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését 

2019. október 14-től 2019. október 18-án 16.00 óráig igényelheti a Helyi Választási Irodától. 

 

 

A névjegyzékkel kapcsolatos határidők 

 

Választópolgár értesítése: 2019. augusztus 23-ig Nemzeti Választási Iroda értesíti a választópolgárokat. 

Braille-írással készült értesítő igénylése: 2019. augusztus 6-án 16.00 óráig a Helyi Választási Irodánál. 

Braille-írásos sablon segítségével történő szavazáshoz kérelem benyújtása: 2019. október 4-én 16.00 óráig  

a Helyi Választási Irodánál. 

Akadálymentes szavazóhelyiségben történő szavazás iránti kérelem benyújtása: 2019. október 9-én 16.00 

óráig a Helyi Választási Irodánál. 

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem benyújtása: 2019. augusztus 8-tól a Helyi Választási 

Irodánál. 

Átjelentkezésre irányuló kérelem benyújtása: 2019. október 9-én 16.00 óráig. Az átjelentkezésre irányuló 

kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme 

elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. 

október 13-ig tart. A kérelem benyújtható a Helyi Választási Irodánál. 

Átjelentkezés visszavonása levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén: 

legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodánál. 

Átjelentkezés visszavonása személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás 

esetén: legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodánál. 

Választópolgár visszavétele a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe tartózkodási helye 

megszüntetése esetén: legkésőbb 2019. október 11-én a Helyi Választási Irodánál. 

Mozgóurna iránti kérelem benyújtható levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton: 

2019. október 9-én 16.00 óráig. Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi 

állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a 

szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs 

lehetőség mozgóurna igénylésére. Benyújtható a Helyi Választási Irodához. 

Mozgóurna iránti kérelem benyújtható személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton: 

2019. október 11-én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodánál. 

Mozgóurna iránti kérelem benyújtható 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus 

azonosítással elektronikus úton: 2019. október 13-án 12.00 óráig 

Mozgóurna iránti kérelem benyújtása a szavazás napján 2019. október 13-án az illetékes 

Szavazatszámláló Bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy 

általi kézbesítésével: legkésőbb 12.00 óráig 

A 2019. október 11-én 16.00 óráig beérkezett mozgóurna iránti kérelmek elbírálása: legkésőbb 2019. 

október 11. 
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A jelöléssel kapcsolatos határidők 

 

Ajánlóívek kiadása: 2019. augusztus 24-től 2019. szeptember 9-ig  

Az egyéni listás (települési képviselő) és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának 

megállapítása: 2019. augusztus 8. 

Az egyéni listás (települési képviselő) és a polgármesterjelölt bejelentése: 2019. augusztus 24-től 2019. 

szeptember 9-én 16.00 óráig  

Kiadott ajánlóívek leadásának határideje: 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig 

Kiadott és üres ajánlóívek leadásának határideje: 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig 

Kiadott és a Helyi Választási Irodánál le nem adott ajánlóívek után bírság kiszabása: 2019. szeptember 

17-én 

Jelölt lemondása: 2019. október 12-én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodánál. 

 

A választási kampányra vonatkozó határidők 

Választási kampányidőszak: 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart 

Sajtótermékek politikai hirdetési szolgáltatások árjegyzékének megküldése az Állami Számvevőszékhez: 

2019. augusztus 2-án 16.00 óráig 

A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről az Állami 

Számvevőszéket: 2019. október 28-án 16.00 óráig 

A Ve. 147/A–147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan – ideértve a kizárólag interneten – elérhető 

lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató legkésőbb 2019. augusztus 24-én 16.00 óráig közli a Nemzeti 

Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. 

Kampánytevékenység nem folytatható a szavazás napján: a szavazóhelyiségben, valamint a 

szavazóhelyiséget magában foglaló épületben; a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség 

megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen; valamint az előbb 

meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására 

alkalmas módon 

A 2019. október 13-át megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a - szavazóhelyiséget 

magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres 

távolságon belül közterületen - szerinti tilalom sérelmét.  

Választási gyűlés nem tartható: 2019. október 13-án 

Politikai reklámot nem lehet közzétenni: 2019. október 13-án 

Exit poll (az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás) eredmények 

nyilvánosságra hozatala: 2019. október 13-án 19.00 óra után. 2019. október 13-án a közvélemény-kutatást 

végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. 

 Plakátok eltávolítása: 2019. november 12-én 16.00 óráig 

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét tartalmazó adatszolgáltatás 

adatainak megsemmisítése: a Ve. 132. § szerint nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő szervezet 

legkésőbb 2019. október 13-án 16.00 óráig köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három 

napon belül, 2019. október 13-án történő megsemmisítés esetén 2019. október 16-án 16.00 óráig át kell adnia az 

adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.  

 

Bejelentett jelöltek szavazólapon való megjelenési sorrendjének sorsolása 
2019. szeptember 9-én 16.00 óra után 

Sorsolások ideje: 

 Csákvár Város Helyi Választási Bizottsága 2019. szeptember 9-én 17 órakor 

 Gánt Község Helyi Választási Bizottsága 2019. szeptember 9-én 18 órakor 

 Bodmér Község Helyi Választási Bizottsága 2019. szeptember 9-én 16 óra 30 perckor 

 Vértesboglár Község Helyi Választási Bizottsága 2019. szeptember 9-én 17 órakor 

 

Választási iratok és kellékek átadása a Szavazatszámláló bizottságnak: 2019. október 12-én 

Az iratok és kellékek őrzését a HVI végzi: 2019. október 13-ig 

 

Szavazás 
Szavazás ideje: 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig 

 

Csákvár, 2019. szeptember 4. 

         Tóth Jánosné  

         HVI vezető 


