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Mint ismert 2019. október 13-án Magyarországon, ezen belül Visegrádon egy napon két választás 
kerül lebonyolításra: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a 
nemzetiségi (ezen belül német) önkormányzati képviselők választása.  
 
Az októberi önkormányzati választás lebonyolításának szabályait több törvény és miniszteri 
rendelet határozza meg. Ezek közül a legfontosabbak: 

1) választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény, 
2)  a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L 

törvény, illetve ezek végrehajtására kiadott IM rendeletek.  
3) alaptörvény,  
4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, valamint 
5) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény tartalmaz az önkormányzati, 

nemzetiségi önkormányzati választásokra részlet szabályokat.  
 
1.) Választójog 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán ki választó és ki választható: a 
Magyarország területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt 
megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 
választó és választható legyen (aktív és passzív választójog). 
Részt vehetnek a választásban a magyarországi lakóhellyel rendelkező uniós állampolgárok, és 
megilleti a választási részvétel joga a (szintén magyarországi lakóhellyel rendelkező) menekültként, 
bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeket is. 
Önkormányzati képviselővé, polgármesterré a magyar állampolgárok akár magyarországi lakóhely 
hiányában is választhatók.  
Az Európai Unió más tagállamának nagykorú állampolgára helyi képviselővé, polgármesterré, 
viszont csak akkor választható, ha van magyarországi lakóhelye.  
A menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismertek nem lehetnek választott 
tisztségviselők az önkormányzatokban. 
Nincs választójoguk (sem aktív, sem passzív) a kiskorúaknak és azoknak, akik 

• aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, 
• akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási 

képessége  
o pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan 

vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy 
o pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben 

hiányzik. 
Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján 
szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy 
büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. 
 
2.) Választójog gyakorlása 



A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgárok szavazati 
jogukat kizárólag lakóhelyükön vagy – ha lakóhelyük mellett legkésőbb 2019. június 26-ig 
tartózkodási helyet is létesítettek és annak érvényessége a szavazás napjáig, azaz legalább 2019. 
október 13-ig tart – bejelentett tartózkodási helyükön gyakorolhatják.  A bejelentett tartózkodási 
helyen való szavazáshoz a választópolgároknak átjelentkezésre irányuló kérelmet kell benyújtaniuk 
a helyi választási irodához. A választópolgár ebben az esetben a tartózkodási helye szerinti település 
szavazólapjain szavaz.  
Magyarország külképviseletein való szavazásra a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán nincs lehetőség.  
A választópolgár passzív választójogát bárhol gyakorolhatja, azaz bármely településen, 
választókerületben választható. 
 
3.) Az önkormányzati választási rendszer 

Az önkormányzati választás egyfordulós. A választás sikerének nincs érvényességi (hány embernek 
kell szavazni) és eredményességi feltétele (hány szavazat kell a győzelemhez). Így, ha egy 
településen csak egy ember megy el szavazni, akkor az a jelölt lesz a polgármester, akire ez az 
ember a szavazatát leadja, mivel már egy szavazat is elég a győzelemhez. 
Az önkormányzati választásokon a választópolgárok polgármestert, helyi képviselőket választanak. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását nem minden negyedik, 
hanem minden ötödik év októberében kell megtartani. 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának eredményes 
lebonyolításával kerülnek megválasztásra a települési önkormányzati és a fővárosi kerületi 
képviselők, a megyei közgyűlések tagjai, valamint a települési polgármesterek, illetve a fővárosban 
a főpolgármester. 
A jogalkotó a helyi önkormányzati képviselők választását különbözőképpen szabályozza, függően 
attól, hogy 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú, vagy 10 000-nél több lakosú a település.  
Helyi önkormányzati képviselő-választás a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken, 
így Visegrádon a képviselők választása ún. egyéni listás választási rendszer alkalmazásával 
történik.  
 
Választókerület  
E választástípusban a település egésze alkot egy választókerületet, amelyben a képviselők száma 
a következőképpen alakul:  

• 100 lakosig 2 fő,  
• 1000 lakosig 4 fő, 
• 5000 lakosig 6 fő.  

 
A települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak száma a 2019. január 1-jei lakosságszám 
alapján került meghatározásra, így Visegrádon megválasztható képviselők száma 6 fő.  
 
 
Jelölés  
Egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a 
jelöltnek ajánlott, ami Visegrádon esetében a kerekítés szabályai értelmében 15 fő.  A 
szükséges érvényes ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi 
névjegyzéknek a 2019. augusztus 7. napi adatai alapján kellett megállapítani.  
A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapította meg 2019. 
augusztus 8-án, mely közlemény a visegrad.hu honlapon megtalálható.  
 



Szavazás  
A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány 
egyéni listás mandátum a településen kiosztható, azaz 6 jelöltre.  
 
A választási eredmény megállapítása  
Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma 
szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell 
megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez 
mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek is megválasztották, törölni kell az 
egyéni listáról, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. 
 
A választás megtartása: 
Településen a választás akkor tartható meg, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható 
képviselők száma. 
 
A polgármester választása  
Választókerület  
A polgármester-választás tekintetében a település számít egy választókerületnek.  
Jelölés  
Visegrádon polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a 
jelöltnek ajánlott, azaz 45 fő. 
A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapította meg 2019. 
augusztus 8-án.  
Szavazás  
A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. A választópolgár érvényesen 
csak egy jelöltre szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 
 
4.) Ajánlóív igénylés: A jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Ugyanis megszűnt az 
ajánlószelvény, helyette került bevezetésre az ajánlóív, amit a jelölteknek külön kell igényelni 
a Helyi Választási Irodától. 

• A jelölő szervezetek polgármester és képviselő-jelöltjei a jelölő szervezet Nemzeti 
Választási Bizottság vagy a Területi Választási Bizottság által történt nyilvántartásba vétele 
után igényelhetnek ajánlóívet a Helyi Választási Irodától. A független jelölt a választást 
kitűzését követően igényelheti az ajánlóívet a Helyi Választási Irodától.  

• A Helyi Választási Iroda vezetője az ajánlóíveket legkorábban 2019. augusztus 24-én 8.00 
órakor adja át az igénylő részére.  

• Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány, amely a 
valasztas.hu, vagy a visegrad.hu internetes oldalon elérhető vagy a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatalban a jegyzői irodában nyitvatartási időben személyesen 
átvehető.  

• A nyomtatvány 3. oldalán a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az 
írhat alá, aki  
- a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja  
- az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli 
meghatalmazással rendelkezik.  

• A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett 
meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.  

• A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem 
kell meghatalmazással rendelkeznie.  

• Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek 
meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére 
van lehetőség.  



• Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján 
kell kitölteni.  

• A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő 
bélyegzőnyomattal lát el.  

• Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár 
neve, személyi azonosítója és aláírása.  
 

Ajánlóívek átadása 
• A Helyi Választási Iroda vezetője legkorábban 2019. augusztus 24-én 8.00 órakor adja át 

az igénylő részére az ajánlóíveket. 
• A Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítása alapján az ajánlóívek kiadásának első 

napján és a továbbiakban is, a választási irodában megjelenő igénylők részére érkezési 
sorrendben (ha egyszerre érkeznek, akkor az A4-es nyomtatvány leadásának sorrendjében) 
kell átadni az általuk igényelt íveket.  

• Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:  
- jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,  
- ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy  
- maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy, és  
- a független jelöltként indulni szándékozó személy, vagy az általa meghatalmazott személy.  

• Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően 
személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk 
személyazonosságukat. E dokumentumról a Helyi Választási Iroda másolatot készít, melyet 
az átvételre jogosult személy aláírásával igazol és azt a választási iroda az ajánlóív kiadását 
rögzítő iratanyagban elhelyez.  

• Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenőrzi az igényelt ajánlóívek sorszámát 
és bélyegző lenyomatának meglétét.  

• Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi elismervényt kell kiállítani.  
• Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig lehet 

igényelni.  
• A korábban igényelt ajánlóívek mellé – újabb A4-es nyomtatvány leadásával - további 

ajánlóív is igényelhető, ennek tipikus esete, például ha a leadott ajánlóívek ellenőrzése során 
a választási iroda megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelölt 
állításhoz szükséges mértéket.  

 
Ajánlásgyűjtés  
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 122. § - 123. § értelmében: 
„122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben 
választójoggal rendelkezik. 
(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi 
azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját 
kezűleg aláírja. 
(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai 
érvénytelenek. 
(5) Az ajánlás nem vonható vissza. 
(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját és 
aláírását. 
123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 
jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve 
annak képviselője bárhol gyűjthet. 
(2) Nem gyűjthető ajánlás: 



a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, 
illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége 
teljesítése közben, 
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban 
levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben, 
c) tömegközlekedési eszközön, 
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, 
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben, 
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint 
g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva 
álló magánterületen.. 
(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az 
ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt 
vagy annak ígéretét. 
(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.” 

 
Jelölt bejelentése 

• A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes helyi, 
azaz Visegrádi Helyi Választási Bizottságnál.  

• A jelölt bejelentésére 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig van lehetőség a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatalban (2025 Visegrád, Fő utca 81.) munkanapokon 8.00 – 16.00 óra 
között.  

• Jelölt bejelentésre szolgáló E2 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” nyomtatvány a valasztas.hu 
illetve a visegrad.hu internetes oldalon elérhető vagy a Visegrádi Polgármesteri 
Hivatalban nyitvatartási időben a jegyzői irodában személyesen átvehető.  

• Az E2 jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:  
- a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és  
- amennyiben a jelölt jelölő szervezet jelöltjeként indul, akkor a jelölő szervezet 
képviseletére jogosult személynek is alá kell írnia.  

• A megfelelően kitöltött E2 jelű formanyomtatványt és az ajánlóíveket bárki átadhatja a 
Helyi Választási Iroda vezetőjének.  

• A Helyi Választási Iroda vezetője átveszi az ajánlóíveket, az E2 jelű formanyomtatványt és a 
jelölt fényképét (ha csatolják), azokat ellenőrzi, felhívja a bejelentő figyelmét az esetleges 
hiányosságokra és a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki.  

• A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani 
szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a 
választási irodának 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén 
az illetékes, azaz a visegrádi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.  

• A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 1.000 Ft. A kötelezettség 
elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, 
ha az ajánlóívek a megbírságolt kötelezetten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy 
megsemmisültek.  

• Ha a jelölt, jelölő szervezet 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig leadja azokat az 
ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást, mentesül a bírság megfizetésének 
kötelezettsége alól.  

• A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentő jelenlétében rögzíti az informatikai 
rendszerben, erről a bejelentő részére átadás- átvételi jegyzőkönyv kerül átadásra, amely 
tartalmazza azon sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a választási irodának leadásra.  

 
Ajánlások ellenőrzése 

• A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben végzi el az ajánlások ellenőrzését  
• Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven 



feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókör adataival való összevetésével 
kell elvégezni.  

• Az ajánlások ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az 
érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.  

• Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda vezetője tájékoztatja az 
illetékes választási bizottságot.  

• A jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes helyi választási bizottság dönt.  
• A jelölt bejelentés időszakában a Visegrádi Helyi Választási Bizottság igény esetén általában 

2-3 naponta fog ülésezni. 
• A Helyi Választási Bizottság döntéséről a választási iroda e-mailen tájékoztatja a jelöltet 

illetve jelölő szervezetet.  
 
Szavazólap adattartalma 

• A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben 
szerepelnek.  

• A képviselő és polgármester jelöltek sorrendjének sorsolására 2019. szeptember 9-én 18 
órakor kerül sor. A Helyi Választási Bizottság a képviselő és polgármester jelöltek 
sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve jelölő szervezetek képviselőinek jelenlétében 
kívánja megtartani, így kérjük részvételükről gondoskodjanak.  

• Ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, 
a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.  

• A szavazólapon a jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.  
• A szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és 

betűmérettel kell feltüntetni.  
• A szavazólapon a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter 

széles területen kell elhelyezni.  
 
5.) Választási kampány 
 
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139. 
§]  
Szavazás napjára vonatkozó tilalmak: 

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló 
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 
2019. október 13-án nem folytatható. [Ve. 143. §]  

A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy 
segítségét jogosult igénybe venni, azonban mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez 
történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé (a szavazás napját megelőzően sem), 
szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető. (Ve. 143/A§ 
(2) bekezdés) 
Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani, ugyanakkor a szavazás napján, 2019. október 
13-án, választási gyűlés nem tartható. A szavazás napján, 2019. október 13-án, politikai reklámot 
nem lehet közzétenni a televízióban és a rádióban. 

Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat 
befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a 

a) választási plakát, 
b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, 
c) politikai reklám és politikai hirdetés, 
d) választási gyűlés. 



 
Választási plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és 
hordozóanyagtól függetlenül. 
A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek 
plakátot. 
Plakát a kampányidőszakban - meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető. 
Kivételek: 
a) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának írásbeli 
hozzájárulásával lehet. 
b) Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett 
természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló 
épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. 
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és 
károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében 
elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül, azaz 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles 
eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. (Ve.144.§ (7) bekezdés) 

A választási gyűlés  
Választási gyűlést 2019. augusztus 24. és 2019. október 12. között lehet tartani. A szavazás napján 
választási gyűlés nem tartható. 
A választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik.  
A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő 
szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges 
berendezést.  
Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási 
kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb 
lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre. 

 


