
Tisztelt Hölgyem/Uram!  

 

Március 7-én mintegy 8500 csíkszeredai vett részt az RMDSZ által szervezett előválasztáson, hogy kiválassza a 

Szövetség polgármesterjelöltjét illetve tanácsos-jelöltjeit az önkormányzati választásokon.  

 

A városlakók döntése értelmében a polgármesterjelölt Korodi Attila, tanácsos-jelöltek pedig Ambrus Lilla, 

Sógor Enikő, Ábrahám Előd-Lajos, Bors Béla, Szikszai Tamás, Tófalvi Éva, Szőke Domokos, Bardócz 

László, Kirmájer Enikő, Füleki Zoltán, András Hunor-Jenő, Kálmán Dénes, Trandafir-Orbán Tímea, 

Bíró Albin, Orbán Zsolt, Varga Csaba Pál.  

Ez a csapat méretkezik meg tehát a szeptember 27-én tartandó előválasztásokon, most következik a tavasz 

folytatásaként az utolsó hajrá. 

 

Más évekhez hasonlóan a hivatalos jelöléshez ezúttal is szükség van az Önök támogatói aláírására. Gyűjtsük 

ezeket közösen össze, dolgozzunk együtt, akárcsak a tavasszal. Mindannyiunk célja az, hogy lendületes 

Csíkszeredában éljünk.  

 

Technikai útmutató – aláírásgyűjtés 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

- Eltérően az eddigi választásokhoz képest idén nem négy ívre, hanem két ívre (összevont ív) lehet 

gyűjteni aláírásokat: a polgármester-jelölt és a helyi tanácsosi listára,illetve a megyei tanácselnök-jelölt 

és a megyei tanácsosi listára 

- FIGYELEM: a helyi listák esetében csak az adott közigazgatási egységben élők (hivatalos lakcímmel 

rendelkezők) írhatják alá a támogatói ívet. A megyei listák esetében pedig a megyében hivatalos 

lakcímmel rendelkezők írhatnak alá. 

 

Az űrlap kitöltésével kapcsolatos tudnivalók 

 

 Csakis 18. életévét betöltött, szavazati joggal és romániai lakcímmel rendelkező Európai Úniós 

állampolgárírhatja alá ésgyűjthet aláírásokat 

 Egy választópolgár több jelöltet és listát is támogathat 

 Kizárólag az RMDSZ által összeállított ívre lehet aláírásokat gyűjteni, nyomtatása pedig csakis A4 méretű 

papírlapra, fekvő formában történik.  

 Minden mezőt kötelezően ki kell tölteni, amennyiben egy sorból egy adat vagy az aláírás hiányzik, a sor 

érvénytelen. 



 Az ív nagyon fontos eleme az alján található nyilatkozat. Ezt az aláírásgyűjtő tölti ki a saját adataival, 

minden egyes íven külön-külön. Ebben a nyilatkozatban az aláírásgyűjtő – büntetőjogi felelősség terhe alatt 

– igazolja az íven szereplő adatok és aláírások hitelességét. A nyilatkozat kitöltésének hiánya 

érvényteleníti az íven szereplő aláírásokat! 

 Întocmit de mező: az aláírásgyűjtő neve 

 Minden adatot a személyazonossági kártya vagy igazolvány alapján töltsünk ki, pontosan, olvashatóan, 

o Aláírás: az előző években használt ívektől eltérően most az aláírás az első mező. 

o Vigyázni a név sorrendjére az aláíróknál is, a gyűjtőnél is a sorrend: családnév (nume) és 

keresztnév (prenume) és Pl. Kovács /Sándor Géza. Minden adatot a saját oszlopába kell beírni. 

o A név a személyazonossági igazolványban vagy kártyán szereplő formában kerüljön az ívre (lehet, 

hogy valakit Kovács Sándor Gézának hívnak, de a személyazonossági igazolványban vagy kártyán 

Covaci Alexandru Geza szerepel). 

o A születési dátumot és az ív a keltezési dátumát a következő formában kell rögzíteni: NAP-

HÓNAP-ÉV pl: 07.11.1975. A régi típusú személyi igazolványok (B.I.) esetében előfordulhat 

olyan, hogy az okmányban csak az év szerepel, ebben az esetben az aláíró diktálja le a pontos 

születési dátumát.  

o Személyazonossági: A személyi lehet CI, BI, CI provizorie a sorszám (seria) két betű, a szám 6 

számjegy. A személyazonossági elnevezése tehát rövidíthető: B.I. (buletin de identitate) a régi 

típusú igazolvány esetén, illetve C.I. (carte de identitate) az új típusú személyi kártya esetén. 

o Európai Uniós állampolgárok esetében akkor írhatják alá a támogatói ívet, ha rendelkeznek a 

román hatóságok által kiállított tartózkodási engedéllyel, amely igazolja az állampolgár romániai 

lakcímét. Ebben az esetben ezek az adatok kerülnek kitöltésre. 

 Minden esetben, kék színű golyóstollat használjunk. Mellőzzük a ceruzát, a fekete vagy más színű írószert 

és a töltőtollat. 

 Az elírások javítása nem megengedett. Amennyiben elírtuk vagy rossz mezőbe töltöttünk ki egy adatot, ezt 

egyszerűen húzzuk át és írjuk át új sorba.  

 A személyes adatokat tartalmazó íveket teljes mértékben fogjuk iktatni a Megyei Választási Bizottságoknál, 

az adatokat a választások után az RMDSZ nem fogja tárolni. 

 

 

 

Támogatását köszönjük!  

 

 


