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EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLT BEJELENTÉSE 

A évi országgyűlési képviselő-választáson 

 megye/főváros 

 számú egyéni választókerületében képviselőjelöltként 
 

 kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal 

 nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom 

 a jelölésről lemondok* 

 
(1) A jelölt 

családi neve: 

 

 

utóneve(i): 

 

(2) a) A jelölt személyi azonosítója: 

 

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

 

(3) A jelölt 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 jelölésről való lemondás esetén csak a fejrovatot, valamint az (1) és (2) rovatot kell kitölteni. 
** A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás szempontjából annak meghatározása, hogy a 
közös pártlista jelöltje után járó támogatás melyik pártot illeti meg. Csak közös jelölt esetén kell kitölteni. Csak egy párt jelölhető meg. 
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(4) A jelölt független jelölt párt/pártok jelöltje. A jelöltet állító pártok száma: 
 

 
A párt/pártok bírósági azonosítója és neve 

(közös jelölt esetén a pártok neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon): 

A közös jelölt 
az alábbi párt 

jelöltjének 
minősül** 

A párt 
képviseletére 

jogosult neve és 
aláírása: 

1 

 

 

 

 

 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 

 

 

 

 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 

 

 

 

 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 

 

 

 

 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 

 

 

 

 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 

 

 

 

 

olvasható név: 

aláírás: 

 

(5)  Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján 
 (a fényképet JPEG kiterjesztésű, 240x340 pixel febontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: 

„a jelölt személyi azonosítója_foto”) 

 
Kelt: , 
 

  
 a jelölt aláírása 
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