
Határidő - Határnapok a 2017. április 23-án tartandó 03. TEVK időközi választásra

Feladat-határidő Határnap Jogszabály

A választás kitűzése (a szavazás napja a kitűzés napját 
követő 80. és a 100. nap között)

2017.02.01.
Választás napja: 2017.04.23

Ve. 8. § (1) bekezdés a) pontja, 
Ve. 302. § (1) bekezdés

A jelölt állításához szükséges ajánlások számának 
megállapítása (szavazás napját megelőző 58. napot 
követő munkanap)

2017.02.27. Ve. 307/E. § (1) bekezdés

Jelölő szervezet nyilvántartásba vétele (a választás 
kitűzését követően a HVI-hez történő bejelentés alapján a
HVB veszi nyilvántartásba, a bejelentését követő 4 napon 
belül a jelölt bejelentési határidőig)

2017.03.20-ig Ve. 119. § (1) bekezdés, Ve. 
307/D. §, Ve. 132. §

Ajánlóív igénylése (választópolgár, illetve jelölő szervezet 
igényelheti a HVI-től a választás kitűzését követően)

Jelölő szervezet nyilvántartásba 
vételét követően - 2017.03.20-ig

Ve. 120. § (2) bekezdése

Jelölt állítás - a HVI legkorábban az igénylő részére az 
általa igényelt mennyiségű ajánlóívet átadja (választást 
megelőző 48. napon)

2017.03.06-tól   2017.03.20. 
16.00 óráig

Ve. 121. § (2) bekezdés
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Az egyéni jelölt bejelentése legkésőbb a szavazást 
megelőző 34. napon

2017.03.20 
16.00 óráig

Ve. 307/G. § (1) bekezdés

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok
nevét  és  lakcímét  a  jelölt  kérésére  (az  érintett
választókerületre  kiterjedően)  öt  napon  belül,  de
legkorábban  a  132.  §  szerinti  nyilvántartásba  vételüket
követően átadja. 

Jogerősen nyilvántartásba vett 
jelölt kérelmét követően

Ve. 153. § a) pont

A bejelentett jelöltek a szavazólapon megjelenési 
sorrendjének megállapítása sorsolással.

2017.03.20 16.00 után Ve. 160. § (2) bekezdés

Szavazólap adattartalmának jóváhagyása. 2017.03.20 után Ve. 162. § (1) bekezdés

Választási bizottság megbízott tagjainak bejelentése 
(jelöltet állító szervezet vagy független jelölt 
delegálhatja a jelöltként nyilvántartásba vételt követően
szavazás napját megelőző 16. nap 16.00 óráig)

2017.04. 07. 16.00 óráig Ve. 30. § (2) bekezdés

Mozgóurna iránti kérelmek benyújtása (HVI-hez a 
szavazást megelőző 2. nap 16.00 óráig, SZSZB-hez a 
választás napján 15.00 óráig)

2017.04.21 16.00 óráig
2017.04.23 15.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés a) és b) 
pontja

HVI-nél a szavazóköri és az eredményjegyzőkönyvek 
megtekintése (szavazást követő 3 napon belül)

2017.04.26 Ve. 204. § 

Kampány 2017.03.04 – 2017. 04. 23. 19:00
óráig
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Tilos a Kampány: 
-  a  szavazóhelyiséget  magában  foglaló  épületnek  a
szavazóhelyiség  megközelítését  szolgáló  bejáratától
számított 150 méterese távolságon belül – közterületen
– választási kampánytevékenység nem folytatható
- választási gyűlés nem tartható
- politikai reklámot nem lehet közzétenni

2017. 04. 23. Ve. 143. §, 145. §, 147. § (4a)

Választási plakátok eltávolítása (szavazást követő 30. 
napig)

2017.05.23 Ve. 144. §  (7) bekezdés
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