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TÁJÉKOZTATÓ JELÖLŐ SZERVEZETEKNEK ÉS JELÖLTEKNEK
a 2022. június 26. napjára kitűzött időközi ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselő
választásról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban:
Választási Bizottság) a 2/2022. (IV.12.) számú határozatával a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 69. § (2) bekezdésében, valamint a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (2)
bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Budapest IV. kerületében, Újpesten az
időközi ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselő választás napját 2022. június 26. napjára
(vasárnap) tűzte ki.
Az alábbiakban a jelölő szervezetekkel kapcsolatos legfontosabb információk olvashatóak.

1. A JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE

Az általános választásra vonatkozó szabályokkal
egyezően, a 2022. június 26. napján tartandó időközi
ruszin nemzetiségi önkormányzati választáson jelölő
szervezetként a választás kitűzésekor, azaz 2022.
április 12. napján a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi
szervezet vehető nyilvántartásba.
A nemzetiségi szervezet fogalmát a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 14.
pontja határozza meg.
Egy nemzetiségi szervezet kizárólag egy nemzetiséget
képviselhet!
A nemzetiségi szervezet jelölő szervezetként történő
bejelentésére a P4 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre. A későbbiekben az
adatváltozásokat szintén ezen a nyomtatványon kell bejelenteni. A nemzetiségi szervezetet a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásába jogerősen bejegyzett képviseletre jogosult személy
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jelentheti be az illetékes választási bizottság előtt. A törvényes képviselőnek (együttes aláírási
jog esetén képviselőknek) saját kezű aláírásával kell ellátnia a P4 jelű formanyomtatványt.
A nyomtatványt ezt követően bárki meghatalmazás nélkül leadhatja a fentiekben megjelölt
választási szervnél.
Nemzetiségi szervezet esetében a szervezet alapszabályát nem kell csatolni a bejelentéshez, azt
a választási szervek hivatalból szerzik be.
A közös jelöltet, illetve listát állítani szándékozó nemzetiségi szervezeteknek külön-külön kell
jelölő szervezetként bejelentkezniük a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.

A kitölthető P4 jelű formanyomtatvány letölthető az alábbi elérhetőségeken:
 https://www.valasztas.hu/idokozi-nemzetisegi-onkormanyzati-valasztas5
 https://ujpest.hu/valasztasok-2022/#1649766773813-b28c524f-b2e3
(Időközi választás 2022/ Ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselő
választás/Letölthető nyomtatványok)
A jelölő szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába jogerősen bejegyzett
képviseletre jogosult személy jelentheti be a Választási Bizottságnál.
A bejelentés a P4 jelű formanyomtatványnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Helyi
Választási Irodának (a továbbiakban: Választási Iroda) történő átadását jelenti.
A
Választási
Iroda
elérhetőségei
a
www.ujpest.hu
oldalon
az
Önkormányzat/Választások/Választások 2022/Időközi választás 2022/ Ruszin nemzetiségi
önkormányzati képviselő választás / Választással – szavazással kapcsolatos tájékoztatás fül
alatt található meg.
A törvényes képviselőnek (együttes aláírási jog esetén képviselőknek) saját kezű aláírásával
kell ellátnia a P4 jelű formanyomtatványt. A nyomtatványt ezt követően bárki leadhatja a
választási szerveknél, meghatalmazás nem szükséges.
A meghatalmazott bejelentésével kapcsolatban további információk az alábbi
elérhetőségen találhatóak:
https://www.valasztas.hu/idokozi-nemzetisegi-onkormanyzati-valasztas
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2. A JELÖLŐ SZERVEZET NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Nyilvántartásba
vétel

Az eljáró Választási Bizottság a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásában ellenőrzi, hogy a nemzetiségi szervezet
alapszabályában a választás évét megelőző 3 éve folyamatosan
szerepel-e a szervezet céljaként az adott nemzetiség képviselete.
Amennyiben a szervezet bejelentése minden jogszabályi feltételnek
megfelel, a választási bizottság legkésőbb a bejelentését követő
negyedik napon nyilvántartásba veszi azt.

3. AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE, AJÁNLÁSOK GYŰJTÉSE

Az időközi ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztáson a jelöltté váláshoz
szükséges ajánlások számát az időközi választást kitűző Választási Bizottság, a kitűzésről
szóló 2/2022. (IV.12.) számú határozatával állapította meg, amely értelmében a jelöltté
váláshoz szükséges ajánlások száma 5.
A választáson kizárólag a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi
szervezet állíthat jelöltet.
Az időközi választáson való részvételhez tehát újra
nyilvántartásba kell vetetni magukat a nemzetiségi
szervezeteknek. Két vagy több jelölő szervezet közös
jelöltet is állíthat.
Jelölt csak az adott nemzetiségi névjegyzékben szereplő
személy lehet, ha
 a
helyi
önkormányzati
képviselők
és
polgármesterek választásán választható és
 a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi
és 2019. évi általános választásán, valamint az
ezeket követő időközi választásokon nem volt más
nemzetiség jelöltje.
A jelöltként indulni szándékozó személynek az ajánlóív
igénylésére szolgáló A6 jelű formanyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzetiség
képviseletét vállalja, és a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait
ismeri.
Ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet ajánlani csak a Választási Iroda által
kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.
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Ajánlóívet a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet – a
képviseletére jogosult személy útján – az A6 jelű formanyomtatványon igényelhet. Az A6
jelű formanyomtatványt a Választási Irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja.
Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény
benyújtásakor választójoggal rendelkezik.
A Választási Iroda legkorábban 2022. május 7. napján (szombat) adja át az igényelt
mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.
Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van
lehetőség.

Az ajánlóívek átvételére jogosultak:
a jelöltként indulni szándékozó választópolgár
az ajánlóív igénylésére szolgáló A6 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt
személy
a) a civil szervezetek bírósági
nyilvántartása
szerinti
törvényes
képviselő
b) a törvényes képviselő által a
a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet
szervezet bejelentésére szolgáló P4-es
alábbi képviselője:
nyomtatványon a jelölő szervezet
nevében
nyilatkozattételre
felhatalmazott személy
c) az a) és b) pont szerinti személyek
által meghatalmazott személy
d) az a)-c) pontban megjelölt
személyek által meghatalmazott, teljes
bizonyító erejű magánokiratba vagy
közokiratba foglalt meghatalmazással
rendelkező személy

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről
másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!
Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2022. május 23. napján,
16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A6 jelű formanyomtatvány benyújtásával.
A kitölthető A6 jelű formanyomtatvány letölthető az alábbi elérhetőségeken:
 https://www.valasztas.hu/idokozi-nemzetisegi-onkormanyzati-valasztas5
 https://ujpest.hu/valasztasok-2022/#1649766773813-b28c524f-b2e3
(Időközi választás 2022/ Ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselő
választás/Letölthető nyomtatványok)
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Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal történő kiadását követően megváltozik a jelöltként
indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt
ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre. A jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a
jelölő szervezet is, valamennyi ajánlóíven és a szavazólapon is az első alkalommal kiadott
ajánlóíven feltüntetett névvel fog szerepelni, akkor is, ha a jelölt viselt neve a választás napjáig
házasságkötés vagy egyéb okból megváltozik.
Az ajánlások gyűjtésével, az ajánlóívek leadásával, az ajánlások ellenőrzésével, a ruszin
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételével, a közös ruszin
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt állításával és a képviselőjelölt kiesésével
kapcsolatban további tájékoztatás az alábbi elérhetőségen található meg:
https://www.valasztas.hu/idokozi-nemzetisegi-onkormanyzati-valasztas1

4. ADATSZOLGÁLTATÁS AZ AJÁNLÁSRA JOGOSULT
VÁLASZTÓPOLGÁROKRÓL
A Választási Iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg
– ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a
Budapest Főváros IV. kerületben, Újpesten a jelölt
ajánlására jogosult választópolgárok nevét és
lakcímét.
Az adatbázis teljes, mivel a Ve. 89. § (1) bekezdése
szerinti
adatkiadás
megtiltása
erre
az
adatszolgáltatásra nem terjed ki. Éppen ezért ezek az
adatok kizárólag az ajánlások gyűjtésére
használhatók fel, egyéb célú felhasználásuk,
másolásuk, harmadik személy részére történő
átadásuk szigorúan tilos.
A jelölő szervezetnek a kapott adatokat legkésőbb
2022. június 26. napján, 16.00 óráig meg kell
semmisítenie, a megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell
felvennie, és a jegyzőkönyvet 2022. június 29. napján,
16.00 óráig át kell adnia annak a Választási Irodának, amelytől az adatokat átvette.
(A megsemmisítésről készült jegyzőkönyv a jelzett határidőig, aláírt, szkennelt formában is
leadható.)
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A jelölő szervezet a fentieken túl a névjegyzéki
adatokhoz – ingyenesen – további két alkalommal,
2022. május 19. napján és 2022. június 13. napján
juthat hozzá, írásos megkeresés alapján.
Ezek az adatok már nem tartalmazzák az adatai
kiadását megtiltó választópolgárok nevét és lakcímét,
továbbá kizárólag közvetlen politikai kampány
céljára használhatók fel.

Az adatszolgáltatás igénylésére (közvetlen politikai kampányhoz) és átvételére a nemzetiségi
szervezetnek
 a civil szervezetek közhiteles bírósági nyilvántartásában szereplő törvényes képviselője,
 törvényes képviselő által a P4 jelű formanyomtatványon meghatalmazott személy,
illetve
 ezen személyek által teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban
meghatalmazott személy(ek) jogosult.
Ha nem a nyomtatványt használják, az igénylésben az alábbi adatokat kell feltüntetni:
 az igénylő nemzetiségi szervezet bírósági nyilvántartásban szereplő neve,
 az igénylés jogcíme, azaz a Ve. 317. § (4) bekezdés b) pontjára kell hivatkozni vagy
arra, hogy az adatigénylés a névjegyzéki adatok közvetlen politikai kampány céljára
való felhasználása érdekében történik,
 dátum, az igénylő neve és aláírása.
A közvetlen politikai kampány érdekében történő adatigényléshez használható nyomtatvány itt
érhető el:
https://www.valasztas.hu/idokozi-nemzetisegi-onkormanyzati-valasztas2
A választópolgárok adatainak igénylésével és a megsemmisítési jegyzőkönyvvel
kapcsolatos nyomtatványok az alábbiakban érhetőek el:
 https://www.valasztas.hu/idokozi-nemzetisegi-onkormanyzati-valasztas5
 https://ujpest.hu/valasztasok-2022/#1649766773813-b28c524f-b2e3
(Időközi választás 2022/ Ruszin nemzetiségi önkormányzati
választás/Letölthető nyomtatványok)
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5. A JELÖLT BEJELENTÉSE
A ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet
legkésőbb 2022. május 23. napján kell bejelenteni az
ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál.
Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség!
A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni,
amely eléri a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát (a
jelöltállításhoz szükséges ajánlásszám: 5).
A jelölt bejelentésére az E3 jelű formanyomtatvány
szolgál.
Az E3 jelű nyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt
arcképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos
honlapján történő közzétételéhez.

Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel,
a jelöltet a Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől
számított 4. napon – nyilvántartásba veszi.
Amennyiben a Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba
vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a jelölő
szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, azaz
2022. május 23. napján, 16.00 óráig – pótlólag újabb
ajánlóíveket igényelhet, újabb A6 jelű nyomtatvány
benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott
ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott
ajánlásokhoz.

A kitölthető E3 jelű formanyomtatvány letölthető az alábbi elérhetőségeken:
 https://www.valasztas.hu/idokozi-nemzetisegi-onkormanyzati-valasztas5
 https://ujpest.hu/valasztasok-2022/#1649766773813-b28c524f-b2e3
(Időközi választás 2022/ Ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselő
választás/Letölthető nyomtatványok)

[Forrás: www.valasztas.hu, www.ujpest.hu]
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