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JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson az alábbi 

 

 párt, egyéb egyesület 

 ………………..……… nemzetiségi szervezet 
 

 nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk 

JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI 

(1) A jelölő szervezet hivatalos neve*: 
 

                              

 
                              

 
                              

 

(2) A jelölő szervezet rövidített neve** (a bírósági nyilvántartásban szereplő rövidített név, ennek hiányában egyéb, más jelölő 
szervezet nyilvántartásba vett rövidített nevétől különböző rövidített név): 

 

                                

A rövidített név a szavazólapon feltüntetendő* 
(a bejelentést követően nem kérhető): 

 IGEN  NEM 

(3) A jelölő szervezet emblémáját mellékelte 
A jelölő szervezet emblémáját 472x236, 300 dpi felbontású, JPG fájlformátumú fájlban 
kell mellékelni, a fájl neve a jelölő szervezet bírósági nyilvántartási száma. 

 IGEN  NEM 

(4) A jelölő szervezet emblémája a szavazólapon feltüntetendő 
(a bejelentést követően nem kérhető)  IGEN  NEM 

(5) A nemzetiségi szervezet neve a nemzetiség nyelvén a szavazólapon 
feltüntetendő, a nemzetiségi nevet mellékelte 
A jelölő szervezet nemzetiségi nevét MS Word fájlban kell mellékelni. 

 IGEN  NEM 

(6) A nemzetiségi szervezet rövidített neve a nemzetiség nyelvén a szavazólapon 
feltüntetendő, a rövidített nemzetiségi nevet mellékelte 
A jelölő szervezet nemzetiségi rövid nevét MS Word fájlban kell mellékelni. 

 IGEN  NEM 
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(7) A jelölő szervezet bírósági nyilvántartási száma*: 

    -   -        

(8) A jelölő szervezet székhelye*: 

a) postai irányítószám:      

 

b) település + kerület:                              

 

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

                                

 
                      

(9) A jelölő szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy adatai* 

neve: 

 
                                  

 
 

                               

személyi azonosítója: 

 -       -      

vagy személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes igazolványának (személyazonosító igazolvány / 
útlevél / vezetői engedély) száma: 

              

lakcíme: 

ország:                              

 

postai irányítószám:                              

 

település + kerület:                              

 

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

                            

  
                            

 
telefonszáma:                            

 
e-mail címe:                            

 
  



* A mező kitöltése kötelező! Együttes képviseleti jog esetén a további képviselő adataival kitöltött (9) pontot tartalmazó 2. oldalt pótlapként kell csatolni, 
** Ha nem adja meg a jelölő szervezet rövidített nevét, a választások hivatalos honlapján a jelölő szervezet hivatalos nevének 

első 31 karakterét fogjuk feltüntetni. 
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(10) A jelölő szervezet nevében a választáson nyilatkozattételre jogosult további személy adatai 
(az ajánlóív igénylésére, jelölt, lista bejelentésére, megbízott bizottsági tag bejelentésére, névjegyzéki adatok igénylésére 
és átvételére további jogosultak adatai – országos, megyei, választókerületi vagy települési illetékességgel – külön listán 
adhatók meg): 

neve: 

 
                                  

 
 

                               

személyi azonosítója: 

 -       -      

személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

              

lakcíme: 

ország:                              

 

postai irányítószám:                              

 

település + kerület:                              

 

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

                              

  
                              

 
telefonszáma:                              

 
e-mail címe:                              

 
(11) A nemzetiségi jelölő szervezet képviselőjeként nyilatkozom, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel 
szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. 
 
Kelt: ……………………………………………………., 

          
 

 
 
 
A jelölő szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult(ak) 
 

neve  aláírása 
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