
 

P  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 

JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
a következő jelölő szervezet 

     

évi választásán kérem 

 nyilvántartásba vételét  nyilvántartásba vett adatainak módosítását  
(csak az (1) és a módosítással érintett pontot kell kitölteni) 

JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI 

(1) A jelölő szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL): 
 

                               

                               

                               

(2) A jelölő szervezet rövidített neve (INTERNETEN JELENIK MEG): 
a) magyar nyelven: 

 

                               
b) angol nyelven:  

 

                               

(3) A jelölő szervezet nevének rövidítése (SZAVAZÓLAPRA ÉS INTERNETRE KERÜL): 
 
 

                 

A rövidítés a szavazólapon feltüntetendő: 
 IGEN  NEM 

 
(4) Kérem a jelölő szervezet emblémájának feltüntetését a 
megyei/fővárosi listás és a polgármester-választás 
szavazólapján, ezért a jelölő szervezet emblémáját 
szürkeárnyalatos, 300 DPI-nél nem kisebb felbontású, TIF 
vagy JPEG kiterjesztésű fájlban mellékelem. 

 IGEN  NEM 
 

(5) Kérem a jelölő szervezet nevének kisebbségi nyelven történő feltüntetését a szavazólapon, ezért 
mellékelten csatolom az N jelű nyomtatványt  
 

 
• A szervezet bejelentéséhez a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából - a választás kitűzését követően - kiállított 

kivonatot mellékelni kell! [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 51. § (1) bekezdés] 
• A bejelentést a következő választási bizottságnál kell megtenni: 

o ha a jelölő szervezet több megye, illetőleg a főváros és valamely megye területén is jelöltet vagy listát kíván állítani, az 
Országos Választási Bizottságnál, 

o ha a jelölő szervezet csak egy megye, illetőleg a főváros területén belül, de több településen/kerületben kíván jelöltet állítani, 
a területi választási bizottságnál, 

o ha a jelölő szervezet csak egy településen kíván jelöltet állítani, a helyi választási bizottságnál. 

 



 

P    2 
(6) A JELÖLŐ SZERVEZET SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGE: 
a) postai irányítószám:      

 
b) település + kerület:                              

 
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 
 
                                

                      

d) telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail cím:                                

(7) A JELÖLŐ SZERVEZET TÖRVÉNYES VAGY MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJÉNEK ADATAI: 
a) neve:  
                                   

                                

 
b) értesítési címe: 
 

    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                                

 
    közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 
                                

                      

 
    telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail cím:                                

 
c) Hozzájárulok nevem és telefonszámom nyilvánosságra hozásához  IGEN  NEM 
 

 
Kelt: ………………………………………………………………… a jelölő szervezet törvényes vagy 

meghatalmazott képviselője 
 
 
 
 
 

 
A választási iroda tölti ki: 
 
A bejelentés helye: _________________________________________________ választási bizottság. 
 
 


	comb_1: 
	1 A: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	a magyar nyelven: 
	b angol nyelven: 
	3 A: 
	rányítószám: 
	b település  kerület: 
	undefined_3: 
	ege útutcatérstb házszám épület: 
	undefined_4: 
	d telefonszám: 
	undefined_5: 
	cím: 
	comb_10: 
	a neve: 
	undefined_6: 
	rányítószám_2: 
	település  kerület: 
	undefined_7: 
	ege útutcatérstb házszám épület_2: 
	undefined_8: 
	telefonszám: 
	undefined_9: 
	cím_2: 
	Kelt: 
	Rádiógomb1: Off
	Jelölőnégyzet2: Off
	Rádiógomb3: Off
	Rádiógomb2: Off
	Rádiógomb4: Off


