
2. sz. melléklet - A jelöltek urnás rangsorolásáról  

 

1. Amennyiben a MÁT/TÁT a polgármesterek és tanácsosjelöltek rangsorolása céljából urnás előválasztásokról dönt, 

ennek megszervezéséért és lebonyolításáért a helyi előválasztási bizottság felel. A helyi előválasztási bizottságot a 

megyei/területi elnök megbízottja vezeti. Tagjait a helyi szervezet választmánya jelöli ki.  

 

2. Amennyiben nem létezik községi vezető testület (több településből álló község esetében), a községet alkotó 

települések vezető testületeinek együttese jelöli ki az előválasztási bizottságot.  

 

3. Amennyiben a MÁT/MET a megyei tanácselnök- és megyei tanácsosjelölteket rangsorolása céljából urnás 

előválasztásokról dönt, ennek megszervezéséért és lebonyolításáért a megyei előválasztási bizottság felel. A megyei 

előválasztási bizottságot a megyei/területi elnök vagy annak megbízottja vezeti. Tagjai: a MÁT/MET tagjai, valamint 

– a jelölések leadását követően - a jelöltek egy-egy megbízottja.  

 

4. Az előválasztási jelöltlistán kötelező módon szerepelnek mindazok a polgármester-, megyei tanácselnök, valamint 

helyi és megyei tanácsosjelöltek, akik a jelölési kritériumoknak eleget tettek.  

 

5. A több településből álló községek esetében a községi vezető testület, amelyben minden település képviselteti 

magát, a területi szervezettel konzultálva, kidolgozza azt az algoritmust, amely szerint elosztják a tanácsosi helyeket a 

települések között.  

 

6. Az előválasztáson résztvevő személyek szavazati jogáról a területi/megyei szervezet dönt.  

 

7. Az előválasztási bizottság legkevesebb a választások időpontja előtt 20 nappal meghirdeti a választások időpontját, 

a szavazókörzetek helyszíneit, valamint a hozzájuk tartozó utcák, terek névsorát.  

 

8. Az előválasztási bizottságnak kötelező módon figyelembe kell vennie a következőket:  

 a) a kampány az előválasztás kiírásakor kezdődik, és a szavazás napjáig tart;  

 b) minden jelöltnek joga van egy szavazóbiztost állítani valamennyi szavazókörzetbe/mozgóurna mellé.  

 

9. Az előválasztási bizottság megalakítja a szavazókörzeti bizottságokat, és előkészíti a szavazócédulákat. A 

szavazócédulákon a jelöltek neve ABC–sorrendben szerepel.  

 

10. A szavazatok érvényessége:  

 (1) Polgármester- és megyei tanácselnök-jelöltek megválasztása esetén, a szavazat akkor érvényes, ha a 

szavazócédulán egy nevet jelölnek meg.  



 (2) A megyei tanácsosjelöltek megválasztása esetén a MÁT/MET, a városi/egy településből álló helyi 

tanácsosjelöltek megválasztása esetén a helyi szervezet választmánya, a szavazást megelőzően eldönti, hogy a 

szavazat akkor érvényes, ha: 

 a) a szavazócédulán megjelölt személyek száma kisebb vagy egyenlő az illető megye, valamint település 

2016-ban megszerzett tanácsosi mandátumainak számával, de nem kevesebb mint 2, egy férfi és egy nő.  

 b) a szavazócédulán megjelölt tanácsosjelöltek száma egyenlő az illető megye/város/egy településből álló 

község, 2016-ban megszerzett, tanácsosi mandátumainak számával, és a megszavazott jelöltek közül legalább egy a 

másik nem képviselője.  

 Amennyiben az RMDSZ jelenleg egy mandátummal rendelkezik, vagy nem rendelkezik önkormányzati 

mandátummal, akkor egy jelöltre kell szavazni.  

 

11. Több településből álló község esetén, a településre leosztott tanácsosjelöltek megválasztásakor, a községi 

vezetőségi testület, a szavazást megelőzően, eldönti, hogy a szavazat akkor érvényes, ha:  

 a) a szavazócédulán megjelölt személyek száma kisebb vagy egyenlő az illető településre leosztott 

mandátumok számával, de nem kevesebb mint 2, egy férfi és egy nő.  

 b) a szavazócédulán megjelölt tanácsosjelöltek száma egyenlő az illető településre leosztott mandátumok 

számával és a megszavazott jelöltek közül legalább egy a másik nem képviselője.  

Amennyiben a település egy leosztott tanácsosi hellyel rendelkezik, akkor egy jelöltre kell szavazni.  

 

12. Az előválasztás befejezését követően, a szavazókörzeti bizottságok a szavazatok megszámlálásának eredményét a 

bizottság tagjainak aláírásával hitelesített jegyzőkönyvben rögzítik.  

 

13. A közigazgatási egység RMDSZ színeiben induló polgármesterjelöltje/megyei tanácselnökjelöltje lesz az a 

személy, aki az előválasztás eredményeképpen a legtöbb szavazatot kapta.  

 

14. A városi és községi helyi tanácsosi listát a községi, városi RMDSZ szervezetének elnöke vezeti, amennyiben 

vállalja a jelölést.  

 

15. Abban az esetben, ha a községi vagy városi RMDSZ szervezet elnökének és a polgármesterjelöltnek a személye 

nem egyezik meg, és mindketten vállalják a tanácsosi listán való jelölést, a polgármesterjelölt a tanácsosi listán a 

második helyre kerül.  

 

16. Abban az esetben, ha a községi vagy városi RMDSZ szervezetének elnöke nem vállalja a jelölést, a 

polgármesterjelölt vezeti a tanácsos-jelölt listát, ha vállalta a jelölést a tanácsosi listán is.  

 



17. Abban az esetben, ha egyetlen polgármesterjelölt van, nem szükséges előválasztást szervezni. Ebben az esetben, 

ha a polgármesterjelölt vállalja a tanácsosi listán való jelöltséget, nem szükséges a tanácsos-jelöltségért is 

megméretkeznie. Ugyanakkor a 14. és 15. pont előírásai is alkalmazandók, annak függvényében, hogy a városi, 

községi RMDSZ szervezet elnökének személye és a polgármesterjelölt személye megegyezik vagy sem.  

 

18. Mozgóurnás és kombinált (állóurnás és mozgóurnás) előválasztás esetén a szavazóbizottság a választópolgárok 

lakásán adja át a szavazócédulákat, és mozgóurnával gyűjti össze.  

 

19. Az állóurnás és a mozgóurnás, valamint a kombinált (állóurnás és mozgóurnás) előválasztás érvényességi 

küszöbét a területi szervezet állapítja meg, ez azonban nem lehet kevesebb, mint az illető helyi szervezet 

Választmányi létszámának a tízszerese. 

 
 


