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A JELÖLTAJÁNLÁSSAL, JELÖLTEK, JELÖLŐ SZERVEZETEK 

BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

 

A JELÖLŐ SZERVEZET (PÁRT, EGYESÜLET, NEMZETISÉGI SZERVEZET) 

BEJELENTÉSE  
Az időközi választáson jelölt lehet 

• független jelölt 
• jelölő szervezet (párt, egyesület, nemzetiségi szervezet) jelöltje.  

 

Az időközi választáson jelölő szervezet lehet  
a) a párt,  
b) az egyéb egyesület (a szakszervezet kivételével), valamint  
c) a nemzetiségi szervezet, amely a párt kivételével – a civil szervezetek bírósági nyil-
vántartásában szereplő – olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja a 
Nektv. szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.  

 

Jelölő szervezet által csak akkor állítható jelölt, ha a jelölt nyilvántartásba vételére 
jogosult HVB a jelölő szervezetet nyilvántartásba vette:  

• A választáson indulni kívánó szervezeteknek az időközi választás kitűzését követően 
kérniük kell nyilvántartásba vételüket a HVB-nél. A közös jelöltet állító jelölő 
szervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetni magukat.  

• A jelölő szervezet bejelentésére a P3 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre. A 

későbbiekben az adatváltozásokat szintén a P3 a nyomtatványon kell bejelenteni.   
A bejelentéshez nem kell csatolni a szervezetnek a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásából kiállított kivonatát, nemzetiségi jelölő szervezetnek pedig a szervezet 

hatályos alapszabályát, azokat a HVI hivatalból szerzi be.  
• A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be, vagyis az, aki a 

civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet törvényes képviselője. E 

személynek (együttes aláírási jog esetén személyeknek) kell tehát saját kezű aláírásával 
ellátnia a P3 jelű formanyomtatványt.  

• A nyomtatványt ezt követően bárki leadhatja a választási irodában, az átadáshoz 
meghatalmazás nem szükséges. A bejelentésre a nyomtatványnak a HVI-hez való 
személyes vagy postai úton való eljuttatásával van mód, a nyomtatvány elektronikus 
levélben való megküldésével a bejelentés nem lehetséges.  

• A HVI a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásában ellenőrzi.  

• A P3 jelű formanyomtatványon fel kell tüntetni a szervezet hivatalos nevét, amely 

minden esetben kizárólag a szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában 
jogerősen szereplő neve lehet.  

• A formanyomtatványon meg kell adni a szervezet rövidített nevét is.  

A Ve. szerint a jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában 
szereplő név, ennek hiányában a bejelentéskor megjelölt egyéb rövidített név. A civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint a 
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civil és egyéb cégeknek nem minősülő szervezetek nyilvántartása szükség szerint 
valamennyi szervezet esetében tartalmazza a szervezetek rövidített nevét.   
A Nemzeti Választási Bizottság következetesen alkalmazott és a Kúria által is 
megerősített joggyakorlata alapján, ha a szervezetnek nincs bejegyzett rövidített neve, 
a jelölő szervezet a választási eljárásban olyan rövidített nevet használhat, amely 
nyelvtani kapcsolatban van a szervezetnek a civil szervezetek nyilvántartásában 
szereplő teljes nevével, vagy adott esetben az egyértelmű logikai kapcsolatot mutat a 
szervezet létesítő okiratában foglalt és a bírósági nyilvántartásban is szereplő céljával. 
(Kapcsolódó NVB és kúriai döntések: 40/2014., 43/2014., 846/2014., 1006/2014. NVB 
határozat, Kvk. II.37.110/2014/2.)  

• Nemzetiségi szervezet esetében a törvényszék elektronikus úton megküldi a HVI 
számára az általa nyilvántartott hatályos alapszabályt, valamint a megelőző 3. év 
január 1-je és a hatályos alapszabály között hatályban lévő valamennyi alapszabályt. A 
HVB a nyilvántartásba vételi eljárás során ellenőrzi azt is, hogy a szervezet 
alapszabályban rögzített célja-e az adott, a Nektv. szerinti konkrét nemzetiség 
képviselete, s azt az alapszabálya(i) legalább a választás évét megelőző három évre 
visszamenőleg tartalmazzák-e. Az NVB a nemzetiségi szervezetek esetében a 
nyilvántartásba vételt akadályozó tényezőnek tekintette és a nyilvántartásba vételt 
visszautasította, ha úgy találta, hogy az alapszabályban foglalt célok nem elsődlegesen 
valamely Nektv. szerint nemzetiség képviseletére vonatkoznak. (Kapcsolódó NVB és 
Kúriai döntések: 1291/2014. NVB határozat-Kvk.II.37.906/2014/4. számú végzés, 
1285/2014. NVB határozat; 1283/2014. NVB határozat; 1273/2014. NVB határozat; 
1269/2014. NVB határozat; 1255/2014. NVB határozat).   

• A P3 jelű formanyomtatványhoz – amennyiben a jelölő szervezet kéri annak 
feltüntetését a szavazólapon – csatolja emblémáját is, amelyet legalább 472x236, 
300 dpi felbontású, JPG fájlformátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve a jelölő 
szervezet bírósági nyilvántartási száma legyen.  
Az emblémával kapcsolatban fontos figyelemmel lenni arra, hogy Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi 
CCII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint jelölő szervezet jelképeként vagy annak 
részeként Magyarország címere és annak elkülöníthető részei, a címerpajzs és a Szent 
Korona nem használható. (Kapcsolódó NVB döntés: 48/2014. NVB határozat) Emellett 

az egyes települések címerének, jelképének használata során be kell tartani a vonatkozó 
önkormányzati rendelet előírásait.  

 

A nemzetiségi szervezet  
• A nemzetiségi jelölő szervezet kérheti, hogy a szavazólap a nevét és a rövidített 

nevét a nemzetiség nyelvén is tartalmazza. Ebben az esetben a szervezet 

bejelentésekor csatolni kell a jelölő szervezet nemzetiségi nevét nyomtatott 
nagybetűvel tartalmazó MS Word fájlt is.   

 

Meghatalmazott bejelentése  
• A P3 jelű formanyomtatványt kizárólag a szervezet bírósági nyilvántartás szerinti 

törvényes képviselője írhatja alá, s emellett bármely más nyomtatványt is aláírhat és 
nyilatkozatot tehet a szervezet nevében. A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes 
képviselő a P3 jelű formanyomtatványon általános, a jelölő szervezettel 
kapcsolatos nyilatkozat megtételre jogosult képviselőt nevezhet meg.  

• A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő, valamint a P3 jelű 
formanyomtatványon megadott, nyilatkozattételre jogosult képviselő további 
meghatalmazottakat jelenthet be a szervezetet nyilvántartásba vevő HVB-nél. E 
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meghatalmazottak jogosultsága korlátozható egyes eljárási cselekményekre (ajánlóív 
igénylése, jelölt, lista bejelentése, megbízott bizottsági tag bejelentése) vagy területileg 
(pl. egy egyéni választókerületre, egy településre).  

 

 

AZ AJÁNLÁS  
A jelölt- és listaajánlás feltételeit az Övjt. III. fejezete és a Ve. határozza meg.  
 

A jelölt és listaállításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása  
• A polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a HVI vezetője közlemény 

útján állapítja meg és hozza nyilvánosságra a szavazást megelőző 66. napon.   
• A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a 

központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 67. napi adatai alapján kell 
megállapítani.  

• Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település 

választópolgárainak legalább 3%-a ajánlott.  
• Mekényesre 2022. június 26. napjára kitűzött időközi polgármester -választással 

kapcsolatban 2022. április 21-én közzétett hirdetmény szerint:  

Választópolgárok száma 2022. április 20-án: 252 

Ajánlási küszöbszám polgármester választás esetén (a 

választópolgárok számának 3 %-a, felfelé kerekítve): 
8 

http://mekenyes.hu/2022/04/21/hirdetmeny-az-idokozi-polgarmester-valasztas-

ajanlasi-kuszobszamanak-megallapitasarol/ 

 

Nemzetiségi jelölt  
• Nemzetiségi jelöltnek minősül a Nektv. szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje – vagy 

több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt –, 

ha  

a) a nemzetiségi névjegyzékben szerepel,  
b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi ön-

kormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat 
követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, to-
vábbá  

c) nyilatkozatot tesz arról, hogy o a nemzetiség képviseletét vállalja,  a nemzetiségi 
közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.  

• A nemzetiségi jelöltek esetében is a jelöltállítás során a fentiekben írt ajánlásszámok az 
irányadóak a polgármester választáson is.  

 

Az ajánlóív  
• Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.  

 Jelölt esetében az ajánlóív igénylésére az A4 jelű formanyomtatvány áll 
rendelkezésre.  

 Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve 
a jelölő szervezet a HVI-től igényelheti. 

 Az ajánlóív igénylésekor kell nyilatkoznia a jelöltként indulni szándékozó 
választópolgárnak arról, hogy a nevét milyen módon kívánja szerepeltetni 
az ajánlóíven, a szavazólapon és az internetes tájékoztatásban.  
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 Az ajánlóívet a HVI az NVR-ből nyomtatja ki, amely sorszámmal (és az azt 
tartalmazó vonalkóddal) látja el az ajánlóívet. Az ajánlóívet nem kell 
bélyegzőlenyomattal ellátni.  

• A HVI az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző 
50. napon az NVR-ből előállított átadás-átvételi bizonylattal átadja az igénylő 
részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.  Az ajánlóívek csak átadás-átvételi 
jegyzőkönyvvel együtt adhatók át.  

Mekényes Község Helyi Választási Bizottsága a 2/2022. (IV. 11.) HVB határozat 
Mellékletének IV. Jelöltállítás fejezet 12. pontja szerint „A választási iroda az 
igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. május 7-én átadja az 
igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt 
mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval 
lát el. [Ve. 121. § (2) bekezdés] 

 

• Hivatalos ajánlóívnek csak a HVI által – a jogszabályok által előírt eljárási rendben – 

biztosított ajánlóív minősül. Az ajánlóívről kitöltetlen állapotban sem lehet másolatot 
készíteni.  

• Az egy választópolgár által elfogadható jelölések számát és fajtáját az Övjt. 8. §-a 

tartalmazza.  

• Egy jelölő szervezet egy egyéni választókerületben csak egy jelöltet állíthat.  
  

Az ajánlás  
• Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben a 

szavazóköri névjegyzékben szerepel.  
A jogszabályi előírások szerint az ajánló választójogát az ajánlóív átadásának és 
leadásának napja közötti intervallumban kell vizsgálni az ajánlások ellenőrzése 
során.  

• Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár  

a) nevét,   
b) személyi azonosítóját,   
c) magyarországi lakcímét,  

Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű 
aláírás. A többi adat az ajánló választópolgár jelenlétében másképp is rávezethető az 
ajánlóívre. A nevének saját kezű aláírására képtelen (pl. testi fogyatékos, vak, illetve 
gyengén látó, írástudatlan) választópolgár az ajánlóívet a választási iroda vezetője, 
tagja, valamint bíróság, közjegyző előtt láthatja el kézjegyével. A választópolgár 
kézjegyét a választási iroda hivatalos személyként eljáró vezetője vagy tagja, valamint 
a bíróság, illetőleg a közjegyző hitelesíti.  

• Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját – 

ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, akkor a személyazonosító igazolványa, az 
útlevele vagy a vezetői engedélye számát – és aláírását.  

• A választópolgár jelölési egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további 
ajánlásai érvénytelenek.  

• Az ajánlás nem vonható vissza.  
• Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a 

jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője – az alábbi 
kivételeken túl – bárhol gyűjthet.  

• Nem gyűjthető ajánlás:  

 az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy mun-

kaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó 
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munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, (kizárólag az ajánlást 
gyűjtő, illetve az ajánló választópolgár munkahelyén való aláírásgyűjtésre 
vonatkozó tilalmat tartalmaz, így az vonatkozik a jelölő szervezetek által 
fenntartott vagy működtetett munkahelyekre is, amennyiben az ajánló vagy 
az ajánlást gyűjtő ott dolgozik, nem zárja ki azonban azt, hogy a jelölő szer-
vezet a székházában az ajánlásgyűjtést megszervezze)  

 a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szol-

gálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati fel-
adatának teljesítése közben,  

 tömegközlekedési eszközön,  

 állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,   

 felsőoktatási és köznevelési intézményben,   

 egészségügyi szolgáltató helyiségében,  

 közforgalom számára nyitva álló magánterületen, kivéve, ha a tulajdo-
nos előzetesen, írásban hozzájárult az aláírásgyűjtéshez.  

• 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. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok 
megsértésével gyűjtöttek. Kapcsolódó NVB iránymutatás: 1/2014. NVB iránymutatás.  

 

A jelölt bejelentése  
• A polgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon 16 óráig kell 

bejelenteni a HVB-nél az E2 nyomtatvány és az ajánlóívek átadásával.  
Mekényes Község Helyi Választási Bizottsága a 2/2022. (IV. 11.) HVB 

határozat Mellékletének IV. Jelöltállítás fejezet 15. pontja szerint „A 

polgármester jelöltet legkésőbb 2022. május 23-án kell bejelenteni. [Ve. 

307/G. § (l) bekezdés]” 
 

• A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani 
szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles 
átadni a HVI-nek, legkésőbb a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig.  
E kötelezettség elmulasztása esetén a HVB hivatalból eljárva bírságot szab ki. A 

bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki 
bírság a legkésőbb a határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó 
ajánlóív után.  

• Az ajánlóíveket bárki leadhatja, ahhoz külön meghatalmazás nem szükséges és 
nem kérhető.  

 

Az ajánlások ellenőrzése  
• A polgármesterjelöltre gyűjtött ajánlásokat a HVI ellenőrzi. A HVB tagja csak a 

bizottság döntése alapján végezhet önállóan ellenőrzési feladatot, illetve tekinthet be 
a technikai nyilvántartásba.  
Az ajánlások ellenőrzése során:  

 meg kell vizsgálni, hogy az ajánlóív eredeti-e, (a másolt ajánlóíven szereplő 
ajánlás érvénytelen, függetlenül a másolás módjától),  

 az ajánlóív aláírásra került-e a gyűjtő személy által, ha nem, az ajánlóív és 
rajta az összes ajánlás érvénytelen,  

 el kell végezni az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megál-
lapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék, valamint a 
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szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetés-
ével, ennek során meg kell vizsgálni, hogy  

▪ az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges 
adata fel van-e tüntetve,  

▪ létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,  
▪ egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai 

az ajánlóíven feltüntetett adataival,  
▪ a választópolgár – az ajánlóív HVI általi átadása és leadása 

közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e a 

választókerületben,  
▪ a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször.  

Az ajánlás érvényes, ha   
– az ajánló választópolgár az ajánlóív kiadásának és HVI-hez való benyújtásának 

napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerü-
letben,  

– az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék ada-
taival megegyeznek,  – az ajánlás megfelel az előzőekben felsorolt követelmények-
nek.   

Az NVB az ajánlások ellenőrzésével és a „teljes körű egyezés” törvényi 
követelménynek az értelmezésével kapcsolatban az 5/2014. NVB számú 
iránymutatást adta ki, amely előírásainak többségét azóta a jogalkotó a Ve.-be 

átemelte. Az iránymutatás az alábbiakat tartalmazza:  
Az ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi követelményének 
érvényre juttatása mellett a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott ajánlásban 
megnyilvánuló választópolgári akarat tiszteletben tartása érdekében érvényesnek kell 
elfogadni azokat az ajánlásokat, amelyeket az ajánlási szabályokat betartva 
gyűjtöttek, a választópolgár az ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette, és az 
alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható, de ajánlása adásakor egyes 
adataiban csekély mértékű eltérés tapasztalható az ajánlóíven a központi névjegyzék 
adataihoz képest, az alábbiak szerint:  

– nem tüntette fel a neve mellett a „dr.” megjelölést, de azt a központi névjegyzék 
a nevénél tartalmazza;  

– feltüntette, de a központi névjegyzékben nem szerepel neve részeként az ifjabb, 
idősebb, özvegy előtag, illetve ezen előtagok rövidítése;  

– saját neve esetében a központi névjegyzékben szereplő több utóneve közül csak 
az egyiket tüntette fel;  

– az anyja neve esetében annak a központi névjegyzékben szereplő több utóneve 
közül csak az egyiket tüntette fel;  

– lakcíme településadatát rövidítve tüntette fel, de a település az ellenőrzés során 
egyértelműen beazonosítható (pl. Budapest-Bp., Debrecen-Db.) különös tekin-
tettel a megadott postai irányítószámra;  

– lakcímében a közterület elnevezését nem a magyar helyesírás szabályainak 
megfelelően tüntette fel (pl. Kossuth utca – Kosút utca), de a közterület elneve-
zése egyértelműen beazonosítható, vagy a közterület elnevezése megváltozott és 
a régi elnevezés szerint tüntette fel (pl.: Moszkva tér – Széll Kálmán tér);  

– a közterület jellegét nem a központi névjegyzékben szereplő módon adta meg, 
de a megadott közterület jelleg azonos kategóriába tartozik (pl. út – útja – utca 

− körút, tér – tere – körtér, köz – köze, sor – ároksor − fasor), vagy a közterület 
jellegét a központi névjegyzéktől eltérően, rövidítve jelölte meg (pl. utca – u., 

körút – krt.).  
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• Az ajánlások ellenőrzését a HVI az NVR-ben végzi. Az ajánlások ellenőrzését nem 
kell tovább folytatni, ha az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges 
számot.  
Az ajánlások ellenőrzését a HVI a jelölt bejelentésétől számított három napon belül 
végzi el, a jelölt nyilvántartásba vételére azonban a választási bizottságnak a 
bejelentéstől számított négy nap áll rendelkezésére.  

• A választási iroda által az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően a Ve. 127. § 
(3) bekezdése értelmében készített tájékoztatást a jelöltként indulni szándékozó 

választópolgár és a jelöltet indítani kívánó jelölő szervezet képviselője akár a 
választási bizottság döntését megelőzően is jogosult megtekinteni, továbbá 
tájékoztatást kérhet az érvénytelennek tekintett ajánlásokat érintő érvénytelenségi 
okokról, azokkal összefüggésben észrevételekkel élhet. Másolat az ajánlóívekről 
ebben az esetben sem kérhető.  

• Amennyiben a jelölt bejelentése a bejelentésre nyitva álló határidőt megelőzően 
történik, és a HVB a megfelelő számú érvényes ajánlás hiánya okán utasítja vissza 
a jelölt nyilvántartásba vételét, további ajánlóívek igénylése és leadása lehetséges, 
amely esetben az érvényes ajánlások számába a korábban leadott összes érvényes 
ajánlást is bele kell számolni.  

• Az ajánlásra jogosult választópolgár – közérdekű adatigénylés keretében (az 
ajánlóívek megsemmisítéséig) – kérheti a HVI-től annak az információnak a 
kiadását, hogy az ellenőrzött ajánlások között az ő adatai megtalálhatóak-e, és ha 
igen, akkor melyik jelölt ajánlásai között. A HVI az adatszolgáltatást az NVR adatai 
alapján teljesíti.  

• Az ajánlóíveket a HVI a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon 
megsemmisíti.  

 

A jelölt és a lista nyilvántartásba vétele  
• A HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet– legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.  

• A HVB visszautasítja a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a 
törvényes feltételeknek nem felel meg.  

• A bejelentett és a nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek közhiteles, 
elektronikus nyilvántartását – a jogszabályban meghatározott adattartalommal – 

az NVI vezeti. A nyilvántartott adatokban bekövetkező változásokat a HVI vezeti át a 
nyilvántartáson.  

 

A jelölt kiesése  
• A jelölt kiesik, ha   

 a központi névjegyzékből törlésre kerül,  
 a választhatóság jogát elveszíti,  
 a választási bizottság a jelöltet állító jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, 

jelöltek nyilvántartásából 
 a szavazás napját megelőző napon 16.00 órát megelőzően a jelölésről írásban le-

mond  

Mekényes Község Helyi Választási Bizottsága a 2/2022. (IV. 11.) HVB hatá-
rozat Mellékletének IV. Jelöltállítás fejezet 16. pontja szerint „A jelöltnek 2022. 

június 25-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására. 
[Ve. 307/G. § (3) bekezdés]” 

• A kiesett jelölt nevét a jelölő szervezetek, jelöltek nyilvántartásából, valamint az egyéni 
szavazólapokról törölni kell.  
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