
3. sz. melléklet - A jelöltek kiválasztásáról, elektoros rangsorolás esetén  
 

1. Amennyiben a MÁT/TÁT a polgármesterek és tanácsosjelöltek rangsorolása céljából elektoros választásokról 

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. Az elektoros választásokon a jelöltek rangsorolása városok esetében küldöttgyűlésen, községek és falvak 

esetében közgyűlésen történik. A közgyűlésen résztvevők száma nem lehet kevesebb, mint az adott község 

jelenlegi RMDSZ önkormányzati mandátumainak tízszerese.  

 

3. A küldöttgyűlés a városi választmány által meghatározott számú személyből áll. A küldöttek száma nem lehet 

kevesebb, mint az adott város jelenlegi RMDSZ önkormányzati mandátumainak tízszerese. A városhoz tartozó 

települések a városi választmány által meghatározott normák szerint képviseltetik magukat a küldöttgyűlésen. A 

küldöttgyűlés döntőképes a küldöttek egyszerű többségének jelenlétében.  

 

4. 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 a tanácsosi helyeket 

elosztják a települések között. Ebben az esetben, a települési jelölőgyűléseken, csak a település számára 

előzetesen leosztott tanácsosi helyekre történik a jelöltek rangsorolása. A jelölő közgyűlésen résztvevők száma 

nem lehet kevesebb, mint az adott település jelenlegi RMDSZ önkormányzati mandátumainak tízszerese. 

Amennyiben a településnek jelenleg nincs RMDSZ-es önkormányzati mandátuma, a jelölő közgyűlésen 

résztvevők száma nem lehet kevesebb mint 7.  

 

5. A községi vezető testület, a megyei/területi szervezettel konzultálva dönthet úgy is, hogy küldöttgyűlésen 

választják meg a községi jelölteket. Ebben az esetben a jelen melléklet 2. és 3. pontja alkalmazandó.  

 

6. A helyi szervezet vezető testülete előterjeszti a jelöltek listáját, amelyen a kritériumrendszernek eleget tevő 

minden egyes polgármester- és tanácsosjelölt kötelező módon szerepel.  

 

7. Az esélyegyenlőség jegyében minden jelölt számára azonos bemutatkozási és programismertető időt kell 

biztosítani.  

 

8. A polgármester-, megyei tanácselnök, valamint a tanácsosjelöltek rangsorolása külön listán, közvetlen és titkos 

szavazással történik.  

 

9. A polgármester- és megyei tanácselnök jelöltek esetében érvényesnek minősül az a szavazat, amelyiken egy 

jelölt neve mellett X szerepel.  

 

10. A helyi/megyei szervezet hivatalos jelöltje az a személy, aki a megszerzi legtöbb érvényes szavazatot. 



11. 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.  

 

12. 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. 

 


