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1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁNAK 
SZABÁLYAIT TARTALMAZÓ JOGANYAG 

1. Magyarország Alaptörvénye, amely megfogalmazza a képviseleti demokrácia alapelvét, szabályozza 

a választójogosultság, mint alapvető politikai jog feltételeit, meghatározza a választások alapelveit és 
a választás kitűzésének alapvető szabályait. 

2. 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról (Övjt.), 
amely a választások anyagi jogi szabályait tartalmazza, meghatározva a választási rendszer 

felépítését, elemeit, a mandátumkiosztás módját és az eredmény megállapításának szabályait, 

valamint rendelkezést tartalmaz az időközi választás megtartására vonatkozóan.  

3. 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (Ve.), amely a választási eljárási jog elemeinek 

szabályait rögzíti. 

4. 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások 

vezetéséről. 

5. 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 

12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról. 

6. 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, 
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, 

elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről. 

7. 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó 
nyomtatványokról. 

http://valasztas.hu/hu/ovi/23/23_1_1.html
http://valasztas.hu/hu/ovi/23/23_1_1.html
http://valasztas.hu/hu/ovi/23/23_1_1.html
http://valasztas.hu/hu/ovi/23/23_1_24.html
http://valasztas.hu/hu/ovi/23/23_1_24.html
http://valasztas.hu/hu/ovi/23/23_3_21.html
http://valasztas.hu/hu/ovi/23/23_3_21.html
http://valasztas.hu/hu/ovi/23/23_3_23.html
http://valasztas.hu/hu/ovi/23/23_3_23.html
http://valasztas.hu/hu/ovi/23/23_3_23.html
http://valasztas.hu/hu/ovi/23/23_3_23.html
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2. SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG, JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ 

2.1 A szavazatszámláló bizottság 

Az SZSZB feladata többek között a szavazás levezetése, törvényes lebonyolítása, a szavazás folyamán 

felmerült vitás kérdésekben való döntés, a szavazatok megszámlálása és a szavazóköri eredmény 
megállapítása, a pártatlanság érvényesítése, illetve szükség esetén a választás törvényes rendjének 

helyreállítása. 

2.2 A szavazatszámláló bizottság összetétele 

2.2.1 Választott tagok 

A szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból áll. A szavazatszámláló bizottságnak három 
választott tagja van.  

Az SZSZB választott tagja csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben 
szereplő választópolgár lehet. 

2.2.2 Megbízott (delegált) tagok 

Az SZSZB-be 2-2 megbízott tagot delegálhat: 

 a településen polgármesterjelöltet állító jelölő szervezet és a független polgármesterjelölt, 

 az egyéni választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet és az egyéni választókerületben 

induló független jelölt,  

 a kompenzációs listát állító jelölő szervezet, 

 megyei listát állító jelölő szervezet. 

 
A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együtt jogosultak az SZSZB-be tagokat megbízni 

(összesen max. 2 tagot). A jelölő szervezet által megbízott tagnak kell tekinteni azt a megbízott tagot 
is, akit a jelölő szervezet, mint közös jelöltet vagy listát állító jelölő szervezet más szervezettel 

együttesen bíz meg. 

Az SZSZB megbízott tagjának nem kell a településen lakcímmel rendelkeznie!  

2.3 A szavazatszámláló bizottság jogállása 

Az SZSZB működésének tartama alatt hatóságnak, a tagja pedig hivatalos személynek minősül. 

Az SZSZB tagjainak és póttagjainak munkájuk megkezdését megelőzően esküt vagy fogadalmat kell 

tenniük, aminek legkésőbb a szavazást megelőző második napon, azaz 2014. október 10-én meg kell 
történnie. 

Ha az eskü vagy fogadalom letételére határidőig nem kerül sor, a polgármester helyett a megyei 

közgyűlés elnöke előtt kell esküt vagy fogadalmat tenni. 

Az eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása, hogy az SZSZB tagja csak ezt követően 

gyakorolhatja jogait. 

Az SZSZB tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési 

kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a 

választási szerv tagját megillető bér és járulékai megtérítését a szavazást követő öt napon belül 
igényelheti a HVI- től. 

2.4 Összeférhetetlenség 

Az SZSZB független, csak a törvénynek alárendelt szervek. Pártatlan működését a törvény 

összeférhetetlenségi szabályok megfogalmazásával biztosítja. 
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Az SZSZB-nek nem lehet tagja:  

 a köztársasági elnök, 

 a háznagy, 

 képviselő, 

 alpolgármester, 

 jegyző, 

 másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 

 a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint 

 jelölt. 

A fentieken túl nem lehet az SZSZB választott tagja: 

 párt tagja, 

 a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 

 a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 

 a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási 

bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel 
kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető. 
 

A törvény értelmében hozzátartozó a házastárs, a bejegyzett élettárs, az élettárs, az egyeneságbeli 
rokon és ennek házastársa vagy bejegyzett élettársa, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, az 

örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, a testvér, a házastárs vagy bejegyzett élettárs 

egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa vagy bejegyzett élettársa. 

2.5 Az SZSZB működése 

Az SZSZB-t az elnök képviseli. Ha a választási bizottságnak nincs elnöke vagy az elnök a 
tevékenységében akadályozott, az elnök hatáskörét a helyettese gyakorolja. 

Az SZSZB testületként működik, mely akkor határozatképes, ha legalább három tag jelen van. 

Fontos! Valamennyi jelen lévő választott és megbízott (delegált) tagot szavazati jog illet 
meg minden, a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben. 

Az SZSZB a szavazás napján a szavazóhelyiség megnyitásától a választási iratoknak a választási 
irodához történő beszállításáig és ellenőrzéséig folyamatosan működik, azaz a 

határozatképességhez szükséges számú (legalább 3) tagnak folyamatosan együtt kell 
lennie a szavazóhelyiségben. Emellett az SZSZB tevékenységében még legalább 2 főnek kell 

részt vennie. Ez azt jelenti, hogy összesen legalább 5 tagnak kell részt vennie az SZSZB 

munkájában (min. 3 tag a szavazóhelyiségben + min. 2 tag mozgóurnázik). Az SZSZB elnökének 
vagy elnökhelyettesének folyamatos jelenléte is szükséges. 

Az SZSZB tagjai a szavazóhelyiségben és a mozgóurnázás során, valamint a jegyzőkönyvvezető az e 
minőségüket jelző kitűzőt viselnek. 

Az SZSZB döntéséhez a jelen levő tagok több mint felének azonos tartalmú szavazata 

szükséges. Csak igennel vagy nemmel lehet szavazni, tartózkodásra nincs mód. Szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata dönt. 

Az SZSZB üléséről nem kell jegyzőkönyvet készíteni. 

Az SZSZB működése és tevékenysége, valamint a rendelkezésére álló adatok – törvényben 

megállapított kivétellel – nyilvánosak, azonban a választási eljárás nyilvánossága nem sértheti a 
szavazás titkosságát és a személyhez, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat. 

Így a névjegyzék adatai, illetve az, hogy ki szavazott már vagy ki nem szavazott még, 

semmilyen körülmények között nem adható ki harmadik személynek. 

Az SZSZB választott és megbízott tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak, azzal az eltéréssel, hogy 

a megbízott tagok részére nem jár tiszteletdíj. 
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Az SZSZB tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési 
kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a 

választási szerv tagját megillető bér és járulékai megtérítését a szavazást követő öt napon belül 

igényelheti a helyi választási irodától.  

Az SZSZB mellett a helyi választási iroda egy tagja jegyzőkönyvvezetőként működik. 

2.6 Az SZSZB tagok megbízatásának megszűnése 

2.6.1 Választott tagok 

Az SZSZB választott tagjainak megbízatása a következő általános országgyűlési választásra létrehozott 

SZSZB alakuló üléséig tart.  

Az SZSZB választott tagjának megbízása megszűnik: 

 ha a megbízás törvényes feltételei megszűntek, 

 ha a választási bizottság megállapította összeférhetetlenségét, 

 lemondással, 

 a választási bizottság tagjának halálával. 

2.6.2 Megbízott (delegált) tagok 

A SZSZB megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásával 

szűnik meg. 

A megbízott tagok megbízatása a fent említett eseten túl megszűnik: 

 ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek, 

 ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,  

 ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a 

megbízásra jogosító jelölt vagy lista kiesik, 

 lemondással, 

 a megbízatás visszavonásával,  

 a választási bizottság tagjának halálával. 

Fenti esetekben a megszűnést az SZSZB határozattal állapítja meg. A felsorolásban említett első 
három esetben (törvényes feltételek megszűnése, összeférhetetlenség, illetve jelölt vagy lista kiesése 

esetén) a megszűnés megállapítását bárki indítványozhatja. Az indítványról az SZSZB három napon 
belül dönt. A döntéshozatalban az érintett tag nem vehet részt, az érintett tagot a határozatképesség 

szempontjából nem kell figyelembe venni. 

Ha az SZSZB választott tagjának megbízatása a fent meghatározott okokból (kivéve a megbízatási idő 

lejártát) megszűnt, helyébe a helyi választási iroda vezetője által kijelölt póttag lép. Póttag hiányában 

új tagot kell választani. Ha nem kerül sor az SZSZB új tagjának megválasztására, a HVB bízza meg a 
tagot. 

Amennyiben az SZSZB megbízott tagjának megbízatása szűnik meg, helyébe a jelölő szervezet, 
illetőleg a független jelölt – a jelölt, illetve lista kiesését kivéve – új tagot bízhat meg. 
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2.7 A jegyzőkönyvvezető 

Minden SZSZB mellett a helyi választási iroda egy tagja jegyzőkönyvvezetőként dolgozik. A 

jegyzőkönyvvezető nem tagja az SZSZB-nek, így szavazati joggal nem rendelkezik. 

A jegyzőkönyvvezető kettős feladatot lát el: egyrészt segítséget nyújt az SZSZB munkájához, másrészt 
önálló felelősséggel végez bizonyos feladatokat. 

Az SZSZB munkáját segítve a jegyzőkönyvvezető: 

 közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében (pl. szavazófülke megfelelő 

elhelyezése, urnák szabályszerű lezárása), az SZSZB munkafeltételeinek biztosításában, 

 7.00, 9.00, 11.00, 13.00 15.00 és 17.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a 

szavazókörben megjelent választópolgárok számáról 

 előkészíti és rögzíti az SZSZB döntéseit, intézkedéseit, 

 vezeti a visszautasítottak jegyzékét, 

 ha az SZSZB a hozzá benyújtott kérelem alapján mozgóurnát biztosít a választópolgárnak, 

annak névjegyzékben szereplő adatait átmásolja a mozgóurnát kérők jegyzékére, 

 az SZSZB döntése alapján közreműködik a névjegyzék vezetésében, a visszautasítottak és a 

mozgóurnát kérők jegyzékének vezetésében, 

 közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában, 

 elkészíti a jegyzőkönyvek és a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az 

SZSZB határozatainak másolatát a delegált tagok részére, és gondoskodik azok hitelesítéséről, 

 közreműködik a választási iratoknak a helyi választási irodához történő beszállításában, 

 a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről a helyi választási iroda vezetőjét 

tájékoztatja, az erről szóló jegyzőkönyvet részére továbbítja. 
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3. A SZAVAZÓHELYISÉG 

3.1 A szavazóhelyiség berendezése 

A szavazóhelyiség berendezéséről a HVI gondoskodik.  

A szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy 

a) a választópolgárok számára jól megközelíthető legyen, 

b) garantálja a választópolgárok befolyásolástól mentes joggyakorlását, 

c) biztosítsa az SZSZB zavartalan működését. 

A jegyzőkönyvvezető is közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében. 

A szavazás titkosságának biztosítása, továbbá a szavazás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a 
szavazóhelyiség berendezése során gondoskodni kell: 

a) az SZSZB munkavégzéséhez szükséges berendezési tárgyakról (pl. asztal, szék, toll stb.), 

b) legalább kettő szavazófülke kialakításáról, 

c) a szavazófülkében rögzítve toll elhelyezéséről, 

d) legalább kettő szavazóurna elhelyezéséről és legalább egy mozgóurna biztosításáról 

(összehajtogatva, befűzött nemzeti színű szalaggal, de le nem zárva! – az urnákat majd az 

elsőként szavazó választópolgár jelenlétében kell lezárni), 

e) Braille-írással ellátott szavazósablont biztosításáról abban a szavazóhelyiségben, amelynek 

szavazóköri névjegyzékében szerepel olyan választópolgár, aki e segítséget igényelte, 

f) a tájékoztatást nyújtó táblákról, melyek elhelyezése legyen egyértelmű, tartalmuk biztosítsa a 

választópolgárok számára szükséges információkat, 

g) a szavazás módjáról szóló tájékoztató plakát elhelyezéséről, olyan módon, hogy a 
választópolgárok ne firkálhassák össze, 

h) megfelelő világításról a szavazóhelyiségben és a szavazófülkékben. 

Amennyiben a szavazólap elkészítését követően  

 egyéni választókerületi jelölt,  

 polgármesterjelölt vagy 

 megyei lista  

kiesett, erről az SZSZB a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen is tájékoztatja a 
választópolgárokat. (A kiesett jelöltet, listát a szavazólapon és a szavazóköri jegyzőkönyvön is át kell 

húzni.) 

Sem a szavazóhelyiségben, sem annak előterében nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, 
dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná döntésükben. 

A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található plakát eltávolítását a törvény nem írja elő, az 
nem tartozik az SZSZB feladatai közé. 

Fontos, hogy a szavazóhelyiség külsőségeiben is legyen méltó az eseményhez. 

3.2 Akik a szavazóhelyiségben tartózkodhatnak 

 Végig, folyamatosan jelen lehetnek: 

o az SZSZB tagjai, 

o a jegyzőkönyvvezető, 

o a nemzetközi megfigyelő és kísérőszemélyzete (tolmács). 



11 

A nemzetközi megfigyelő az NVI által rendelkezésére bocsátott 
regisztrációs kártya felmutatásával és viselésével, előzetes bejelentés nélkül jelenhet meg 

a szavazóhelyiségben, és 

- az SZSZB munkájának teljes menetét figyelemmel kísérheti, 

- a választási iratokba betekinthet, 

- kérdést intézhet az SZSZB tagjaihoz, és az SZSZB figyelmét felhívhatja az általa 
tapasztalt rendellenességekre, 

- a választási eljárást és az SZSZB tevékenységét nem zavarhatja és nem 

befolyásolhatja, 

- köteles pártatlanul végezni tevékenységét, 

- tevékenysége végzése alatt köteles az NVI által rendelkezésére bocsátott 
regisztrációs kártyát jól látható helyen és módon viselni. 

 

 A szavazás megkezdéséig jelen lehetnek továbbá a szavazóhelyiségben a választási 

iroda tagjai. 

 A szavazás megkezdésétől (6.00 óra) a munka befejezéséig a sajtó képviselői is – 

külön engedély nélkül – jelen lehetnek és végezhetik munkájukat a szavazóhelyiségben, az 
SZSZB munkáját azonban nem zavarhatják. A szavazás titkosságát nem sérthetik meg, a 

névjegyzékbe nem tekinthetnek be, arról fényképet, filmfelvételt nem készíthetnek. Az SZSZB 

csak a szavazók számáról adhat felvilágosítást. A szavazóhelyiségben a sajtó nem készíthet 
riportot a választópolgárokkal. 

A sajtó képviselőjének be kell mutatnia az SZSZB elnöke számára: 

- személyazonosságának igazolására egy magyar vagy külföldi fényképes 

igazolványt és 

- sajtóigazolványt vagy a médiatartalom-szolgáltató által a részére kiállított 

meghatalmazást. 
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 A választópolgárok csak a választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak a 

szavazóhelyiségben (továbbá az egyedül szavazni nem tudó választópolgár segítője a 
segítségnyújtás időtartamára). 

3.3 Az SZSZB tagjaira vonatkozó tilalmak 

 Az SZSZB tagjai a szavazóhelyiségben csak a HVI-től kapott tollat használhatják. Az SZSZB 

tagjai 6.00 óra és a szavazás lezárása közötti időben – a hivatalos választási iratok és a HVI-
től kapott toll kivételével – nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra 

alkalmas eszközt (papír, egyéb toll vagy ceruza, mobiltelefon, diktafon, laptop stb.) a 
szavazóhelyiségben. 

Ilyen eszközöket magánál tarthat az SZSZB tagja (tehát pl. nem kell leadni a telefonokat), de 

nem használhatja a szavazóhelyiségben. Ha az SZSZB tagja elhagyja a szavazóhelyiséget, kint 
már használhatja a telefonját. 

Ezek a tilalmak nem vonatkoznak a jegyzőkönyvvezetőre. 

A tilalom célja, hogy az SZSZB tagjai ne jegyezhessék fel, hogy ki volt már szavazni, illetve 

még ki nem. E tilalom megszegése, tehát ilyen adatok megszerzése (pl. megnézése a 
névjegyzéken és feljegyzése vagy pusztán megjegyzése abból a célból, hogy azt kiadja), 

továbbá az adatok kijuttatása a szavazóhelyiségből súlyos törvénysértés! 

 Az SZSZB tagjai (sem a választott, sem a delegált tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket 

vagy kiegészítőt (pl. kitűző, jelöltre vagy pártra utaló öltözék stb.), amely kampányeszköznek 
minősülhet, azaz valamelyik listára utalhat.  

 Az SZSZB tagjai semmilyen módon nem befolyásolhatják a választópolgárokat abban, hogy 

kire szavazzanak. 
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4. A SZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

4.1 Feladatok a szavazás napja előtt 

A szavazás lebonyolításához szükséges iratokat és kellékeket az SZSZB elnöke, akadályoztatása esetén 

elnökhelyettese veszi át a HVI-től. Ezek a következők: 

a) a szavazóköri névjegyzék, 

b) a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, 

c) a szavazólapok, 

d) borítékok, 

e) jegyzőkönyvek, 

f) az egyéb iratok és kellékek. 

Az átadás-átvételt október 11-én kell elvégezni, amely a HVI székhelyén (vagy a HVI vezetője 
által meghatározott egyéb helyen), átvételi elismervénnyel történik. 

Az SZSZB elnöke által aláírt átvételi elismervényen szerepel az SZSZB-nek átadott bélyegző lenyomata 
is. Az SZSZB részére biztosított bélyegző csak hivatalos célra használható! 

Az átadás-átvételt tételesen kell elvégezni, megbeszélve a felmerülő kérdéseket, problémákat is. 

A HVI vezetője gondoskodik az átadott iratok és kellékek őrzéséről a szavazás napjáig. 

4.2 Előkészületek a szavazás reggelén 

A szavazás napjának reggelén az SZSZB elnöke (elnökhelyettese) a HVI által meghatározott helyen és 
időben átveszi a HVI-től az előző napon hivatalosan átvett, és azóta a HVI által őrzött névjegyzéket, 

szavazólapokat, egyéb iratokat és kellékeket. Ha az előző napi tételes ellenőrzéssel járó átvételi eljárás 

ellenére nyomtatványhiányt észlel, a jegyzőkönyvvezető útján haladéktalanul értesíti a HVI 
vezetőjét, aki gondoskodik a pótlásról. 

Az SZSZB tagjainak megfelelő időben kell a szavazóhelyiségbe érkezniük ahhoz, hogy a szavazás 
megkezdéséig elvégzendő feladatokat végre tudják hajtani. Az SZSZB elnöke a jegyzőkönyvvezető 

útján haladéktalanul értesíti a HVI vezetőjét, ha a megjelenő tagok száma nem éri el az 5 főt. 

Az SZSZB a szavazáshoz előkészíti a szavazólapokat, a nyomtatványokat, valamint ellenőrzi, hogy a 

szavazás egyéb feltételei (például szavazófülkék, golyóstollak) a törvényi rendelkezésnek megfelelően 

rendelkezésre állnak-e. Amennyiben szabálytalanságot, zavaró eseményt észlel, megszüntetése 
érdekében intézkedik.  

Az SZSZB oly módon helyezi el az iratokat, hogy a szavazás lebonyolítása átláthatóan, a hibázási 
lehetőségek minimalizálásával, de gördülékenyen történhessen. 

Az SZSZB megkapja a HVI-től az október 10-én, pénteken 16.00 óra óta beérkezett mozgóurna 

iránti kérelmeket. E kérelmeket az SZSZB még a szavazás megkezdését megelőzően elbírálja (lásd 
a „Szavazás mozgóurnával” részben). 

4.3 A szavazóhelyiség kinyitása 

1. Az SZSZB pontban 6.00 órakor kinyitja a szavazóhelyiséget. 

2. A szavazás megkezdésének időpontját (ami csak 6.00 óra lehet, kivéve, ha valamilyen 

rendkívüli esemény miatt nem lehet megkezdeni a szavazást 6.00 órakor) a 
jegyzőkönyvvezető felvezeti mind az egyéni választókerületi, mind a megyei listás, illetve a 

polgármester megválasztására szolgáló szavazóköri jegyzőkönyv mindkét példányának 1. 
oldalára. 
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4.4 Az urnák lezárása 

1. Az SZSZB ellenőrzi a szavazás céljából megjelenő első választópolgár – aki az SZSZB tagja 

és a jegyzőkönyvvezető nem lehet – személyazonosságát és lakcímét vagy személyi 

azonosítóját, valamint azt, hogy szerepel-e a névjegyzéken. AZ URNA LEZÁRÁSÁRA CSAK 
EZT KÖVETŐEN KERÜLHET SOR! 

2. Az SZSZB és az elsőként szavazó választópolgár együttesen megvizsgálja az urnák (a 
szavazóhelyiségben használt és a mozgóurna) állapotát, valamint azt, hogy azok üresek. 

3. Az SZSZB lezárja az urnákat: a szalagot feszesre húzza, szorosan megköti, az urna fedelére 

és testére egyaránt tapadó urnazáró címkéket ragaszt, amelyeket bélyegzőlenyomattal lát el. 
A lezárásnak úgy kell megtörténnie, hogy az urnából – annak szétszedése nélkül – ne 

lehessen szavazólapot kivenni vagy az urnába (az e célt szolgáló nyíláson kívül máshol) 
szavazólapot betenni. 

4. Ki kell tölteni az ellenőrző lapot, amelyet az SZSZB jelen lévő valamennyi tagja, valamint az 
elsőként szavazó választópolgár is aláír. Az ellenőrző lapot a mozgóurnába kell dobni! 

(Tekintettel arra, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák a szavazás folyamán 

végig az SZSZB látóterében vannak, azokban nem kell ellenőrző lapot elhelyezni.) 

 

5. Az elsőként szavazó választópolgár a jegyzőkönyvek mindhárom példányának 1. oldalán 

aláírásával tanúsítja, hogy  

 az urnák lezárásukkor üresek voltak, 

 az urnák lezárása szabályszerűen történt, 

 a mozgóurná(k)ban elhelyezték az ellenőrző lapot.  

6. Az SZSZB tagjai és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal látják el mindhárom szavazóköri 

jegyzőkönyv minden példányának 1. oldalán az „Aláírás a szavazás megkezdésekor” 

rovatot. 

4.5 A személyazonosság és a személyi azonosító vagy a lakcím igazolása 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán nemcsak a magyar állampolgárok, 
hanem a letelepedettek, bevándoroltak, menekültek, valamint az Európai Unió többi 

tagállamának (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, 
Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, 

Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, 
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Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia) Magyarországon élő, névjegyzékbe vett 
állampolgárai is szavazhatnak. 

Az SZSZB ellenőrzi a szavazás céljából megjelent választópolgár 

 személyazonosságát és 

 lakcímét VAGY személyi azonosítóját (régi nevén személyi számát). 

Figyelem! A magyar vagy hatóságok által kiállított érvényes igazolványok mellett – nem 

magyar állampolgárságú választópolgár esetén – a személyazonosság igazolására 

alkalmas még:  

 az Európai Unió más tagállama  által kiállított érvényes személyi igazolvány, 

 az Európai Unió más tagállama által kiállított érvényes útlevél is. 

Figyelem! Amennyiben fogvatartott választópolgár is szavazni kíván, úgy esetében a 
fogvatartotti nyilvántartó lap is alkalmas személyazonosság igazolására. 

A SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÁSÁRA: 

 személyazonosító igazolvány  

  

 a régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány (a kemény borítójú, 

népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel) 

     

 ideiglenes személyazonosító igazolvány 
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 más EU tagállam által kiállított személyazonosító igazolvány (nem magyar állampolgár 

esetén), pl. 

 

 

 vezetői engedély  

  

 útlevél  

     

 ideiglenes útlevél    

 

    

más EU tagállam által kiállított útlevél (nem magyar állampolgár esetén 
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 fogvatartottak nyilvántartási adatlapja 

 

 

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény 

(A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására! 

A LAKCÍM IGAZOLÁSÁRA: 

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 

 

 a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény 

 a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a 

lakcímet 

 fogvatartottak nyilvántartási adatlapja 
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A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ IGAZOLÁSÁRA: 

 személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímigazolvány hátoldala) 

 

 

 hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről 
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4.6 A névjegyzék 

A szavazóhelyiségben kizárólag az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel! 

Az, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel, kizárólag mozgóurnával 

szavazhat, a szavazóhelyiségben nem! 

 

FIGYELEM! Az SZSZB nem vehet fel választópolgárt a névjegyzékbe! (Még abban az esetben 
sem, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgár megjelenik a 

szavazókörben, és ott szeretne szavazni.) 

4.7 A szavazás menete 

1. Az SZSZB megállapítja a polgár személyazonosságát és lakcímét/személyi 

azonosítóját, valamint azt, hogy a névjegyzéken szerepel-e.  
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Abban az esetben, ha a választópolgár neve a szavazást közvetlenül megelőző hetekben 
megváltozott (pl. házasságkötés miatt), és a személyazonosításra alkalmas okmánya még az 

előző nevét tartalmazza, az okmány egyéb adatainak és az új nevére szóló lakcímigazolvány 

adatainak összevetésével kell megállapítani a személyazonosságát. Kétség esetén a KEKKH-
nak a szavazásnapi forgatókönyvben megadott ügyeleti telefonszámán lehet egyeztetést 

folytatni. 

Abban az esetben, ha a közterület neve megváltozott, és a névjegyzékben már az új 

megnevezés szerepel, de a választópolgár lakcímkártyáján még a közterület régi elnevezése 

található, az SZSZB 

a) a lakcímkártya hátoldalán található személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány 

alapján a választópolgár személyi azonosítóját összeveti a névjegyzéken feltüntetett személyi 

azonosítóval, és azok egyezősége esetén biztosítja a szavazást vagy 

b) a HVI-től kapott, a közterületi elnevezések megváltozásáról tájékoztató jegyzék alapján 

megállapítja, hogy a lakcímkártyán szereplő cím a közterület megnevezésének megváltozása 

miatt nem egyezik a névjegyzékben található lakcímmel, és erre tekintettel biztosítja a 

szavazást. 

2. Az SZSZB a szavazólapokat bal felső sarkán, a megjelölt helyen a hivatalos bélyegzővel, a 

választópolgár jelenlétében lebélyegzi. 

FIGYELEM! A bélyegző hiánya a szavazólap érvénytelenségét eredményezi! A szavazólapokat előre 

lebélyegezni (a mozgóurnás szavazáshoz kivitt szavazólapok kivételével) nem szabad! 

3. A választópolgár a névjegyzék aláírásával igazolja a szavazólap átvételét. 

Az írásképtelen választópolgár helyett az SZSZB két tagja írja alá a névjegyzéket, e körülmény 

feltüntetésével. 

Ha a választópolgár kifogásolja, hogy a névjegyzéket alá kell írnia, az SZSZB elnöke felvilágosítja őt 

arról, hogy az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Abban az esetben, ha a 
választópolgár a névjegyzék aláírását megtagadja, a választópolgárt vissza kell utasítani, és fel kell 

vezetni a visszautasítottak jegyzékébe.  

4. Az SZSZB az egyéni választókerületi jelölt, a polgármester és a megyei közgyűlés 
megválasztására szolgáló szavazólapokat a borítékkal együtt átnyújtja a választópolgárnak. 

A borítékot kérés nélkül át kell adni a választópolgárnak! 

5. A szavazólapok és a boríték átnyújtása után az SZSZB – ha ezt a választópolgár igényli – 

megmagyarázza a szavazás módját. A magyarázat nem tartalmazhat olyan 

agitációt, amely alkalmas a választópolgár döntésének befolyásolására! 

6. Az SZSZB a szavazólapok és a boríték átadásakor tájékoztatja a választópolgárt arról, hogy 

szavazófülke áll a rendelkezésére. Ha valamely választópolgár a fülkén kívül szándékozik 
kitölteni a szavazólapokat, az SZSZB köteles felszólítani a szavazófülke igénybevételére. Ha 

a választópolgár a felszólítás ellenére sem használja a fülkét, nem kötelezhető annak 
használatára.  

A szavazólap kitöltésének ideje alatt – az olvasni nem tudó, illetve a fogyatékossága miatt a 

szavazásban akadályozott választópolgár segítője kivételével – csak a szavazó választópolgár 
tartózkodhat a szavazófülkében.  

A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon 
nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.  

A szavazat leadásához a választópolgár használhatja a szavazófülkében elhelyezett tollat vagy 

a saját tollát is. 

7. Kitöltés után a választópolgár a szavazólapokat a beteszi a borítékba (ez nem kötelező), ezt 

követően az urnába dobja. 
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Előfordulhat, hogy a választópolgár olyan tartalmú igazolás kiállítását kéri a SZSZB-től, amely 
tanúsítja, hogy részt vett a választáson. Az SZSZB ilyen igazolás kiállítására – hatáskör hiányában – 

nem jogosult. 

4.8 A választópolgárok segítése a szavazásban 

Az SZSZB egyik feladata a szavazás törvényes lebonyolítása, melynek része a szavazókörben a 

választópolgárok tájékoztatása, és a választópolgároknak a törvény által előírt rendben történő 
segítségnyújtás is. 

Ennek keretében: 

1. Ha az egyéni választókerületi jelöl megválasztására, a polgármester-választás vagy a megyei 
közgyűlés megválasztására szolgáló szavazólapon egy vagy több jelölt/lista kiesett, az SZSZB 

a kiesett jelölt nevét a szavazólapon áthúzza, továbbá szükség szerint szóban 
tájékoztatja a választópolgárokat. 

2. Az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – az SZSZB két tagja 
írja alá a névjegyzéket, illetve a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét. 

3. Az SZSZB szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül – megmagyarázza a 

szavazás módját. 

4. Az, aki testi fogyatékossága vagy egyéb ok miatt önállóan nem tudja kitölteni a szavazólapot, 

ehhez általa választott segítőt (akinek nem kell választópolgárnak lennie) vehet igénybe. A 
megfigyelő és az SZSZB egy tagja nem lehet segítő! Ha egy személy visszaélésszerűen több 

választópolgár esetében is segítőként kíván közreműködni, a választópolgárok befolyásmentes 

joggyakorlásának védelme érdekében meg kell tagadni a közreműködését, továbbá a 
választás rendje elleni bűncselekmény miatt indokolt feljelentést tenni. Ha az olvasni nem 

tudó, vagy a szavazásban egyéb ok miatt akadályozott választópolgár a szavazólap 
kitöltéséhez segítségül más személyt nem tud vagy nem akar megkérni, kérésére az SZSZB 

két tagja együttesen segítséget nyújt. 

5. A látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe annak 

érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát. Ilyen sablon csak ott áll rendelkezésre, ahol 

legalább egy választópolgár azt előzetesen igényelte. 

Az SZSZB a választópolgár szavazólapjait belehelyezi a szavazósablonokba oly módon, hogy a sablon 

kivágásai sorban illeszkedjenek a szavazólapon feltüntetett, a szavazat elhelyezésére szolgáló 
körökhöz. Emellett átadja a választópolgárnak a listák felsorolását tartalmazó, Braille-írással készült 

tájékoztatót is.  

A szavazást követően a választópolgár a szavazólapokat kiveszi a szavazósablonokból, borítékba 
helyezi (a boríték használata ebben az esetben sem kötelező, de a vak választópolgár esetében 

nagyobb a veszélye, hogy véletlenül úgy hajtogatja a szavazólapot, hogy boríték használata nélkül a 
szavazat láthatóvá válik), majd az urnába dobja, a szavazósablonokat és a tájékoztatót pedig 

visszaadja az SZSZB-nek. 

4.9 Rontott szavazólap cseréje 

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését 

elrontotta, a rontott szavazólapot az SZSZB bevonja, áthúzza, ráírja, hogy „RONTOTT”, egy külön e 
célra szolgáló borítékba helyezi (amelyen feltünteti, hogy az a rontott szavazólapokat tartalmazza), 

és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. Az SZSZB a rontott szavazólap helyett újat – 
választópolgáronként– csak egyszer adhat ki. 

4.10 Szavazás mozgóurnával 

A mozgóurna iránti kérelemnek a szavazás napján, azaz október 12-én legkésőbb 15.00 óráig kell 
megérkeznie az SZSZB-hez. A kérelem az alábbi módon juthat el az SZSZB-hez: 
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 a mozgóurna iránti kérelmet – amennyiben a választópolgár saját kezűleg írta alá – a 

választópolgár helyett levélbeni kérelemként (borítékban) bárki beviheti a szavazóhelyiségbe, 
tőle meghatalmazást nem kell kérni, 

 ha a kérelmet október 10-én, pénteken 16.00 órát követően az ügyfélkapun vagy a 

választások hivatalos honlapján nyújtja be a választópolgár, azt a HVI kinyomtatja. A HVI-től  

o a kinyomtatott kérelmeket a szavazási iratok átadásakor kapja meg az SZSZB elnöke, 
ezeket a szavazás megkezdése előtt kell elbírálni, 

o az azt követően, 15.00 óráig beérkezett kérelmeket a szavazás napján, legkésőbb 
15.00 órát követően kapja meg az SZSZB. 

o A szavazás napján közvetlenül hozzá benyújtott, valamint a HVI-től kapott mozgóurna 

iránti kérelmeket az SZSZB napközben bírálja el. 

A mozgóurna iránti kérelem akkor elfogadható, ha 

 írásban nyújtják be 

o az érintett választópolgár írta alá a kérelmet vagy 

o az érintett választópolgár írásbeli meghatalmazást adott valakinek, hogy helyette írja 

alá a kérelmet – ebben az esetben a kérelem mellett a közokiratba (közjegyzői okirat) 
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által hitelesített vagy a 

meghatalmazó saját kezével írt) meghatalmazást is el kell helyezni az iratok között 

(mindkét esetben bárki beviheti a kérelmet az SZSZB-hez, nem lehet vizsgálni a jogosultságát). 

 a választópolgár szerepel a névjegyzékben, és még nem szavazott, 

 azért kéri a mozgóurnát, mert mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, 

illetve fogva tartása miatt gátolt, és az igénylés ilyen okát tartalmazza a kérelem (az egyéb 

okból benyújtott kérelmet el kell utasítani), 

 a kérelem tartalmazza a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja 

nevét, személyi azonosítóját, és a megadott adatok megegyeznek a névjegyzéken 

szereplő adatokkal, 

 ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár kéri a mozgóurnát, meg kell adnia a 

tartózkodási hely címet, ahol az SZSZB mozgóurnázó tagjai felkereshetik. 

A mozgóurna iránti kérelem elutasítása 

Ha a kérelem nem felel meg a fentieknek, a kérelmet az SZSZB határozat hozatalával elutasítja. Ha 
a kérelmező a kérelemben megadta email-címét vagy faxszámát, illetve telefonszámát, akkor – a 

kérelmező rövid úton történő tájékoztatása érdekében – a jegyzőkönyvvezető értesíti a HVI-t a 
kérelem elutasításáról. 

A mozgóurna biztosítása 

Ha az SZSZB – a fentieknek megfelelő kérelem alapján – biztosítja a mozgóurnát a kérelmezőnek, 
akkor a jegyzőkönyvvezető: 

1. a választópolgár adatait átmásolja a szavazóköri névjegyzékről a mozgóurnát igénylő 
választópolgárok jegyzékére, illetve annak pótlapjára, egyidejűleg 

2. a választópolgár adatait áthúzza a névjegyzéken, és feltünteti, hogy a mozgóurna 

igénylése miatt történt a törlés. 

Ha a kérelem beérkezésekor a mozgóurna nincs a szavazóhelyiségben, akkor 

 az SZSZB megvárja, amíg a mozgóurnázó tagok visszaérnek a szavazóhelyiségbe, és azt 

követően bírálják el a kérelmet, vagy 

 ha nem várható, hogy a mozgóurnázó tagok kellő időben visszaérnek, és van lehetőség másik 

mozgóurna kivitelére, az SZSZB jelen lévő tagjai elbírálják a kérelmet, a jegyzőkönyvvezető a 

mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke pótlapjára másolja át a névjegyzéki adatokat 
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(a névjegyzékből való törléssel egyidejűleg), majd az SZSZB újabb két tagja kiviszi a 
mozgóurnát. 

A mozgóurnát az SZSZBkét tagja viszi ki. 

Azokban a szavazókörökben, ahol nagyszámú választópolgár szerepel a mozgóurnát igénylő 

választópolgárok jegyzékén, javasoljuk, hogy a mozgóurna valamennyi kérelmező számára történő 

biztosítása érdekében 

a. a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét bontsák több részre, 

b. az SZSZB-ből alakuljon több csoport, amelyek – a mozgóurnát igénylő választópolgárok 

jegyzéke egy-egy részének felhasználásával – végezze a mozgóurnáztatást. 

A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgár részére a mozgóurnát csak a 
szavazókör területén belüli címre lehet kivinni. A szavazókörben lakó választópolgár kérheti, hogy 

ne a lakcímére, hanem a szavazókör területén lévő egyéb helyre vigyék ki a mozgóurnát. Ilyen 
esetben ezt a címet is rá kell vezetni a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékére. 

Az SZSZB mozgóurnás szavazást lebonyolító tagjai csak azok részére biztosíthatják a mozgóurnás 

szavazást, akik a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepelnek. A 
mozgóurnás szavazást lebonyolító SZSZB tagok a szavazás helyszínén újabb szavazási igényeket 

nem fogadhatnak el. Különösen körültekintően kell eljárni pl. szociális intézmények esetében. 

Mozgóurnás szavazás során szavazófülke helyett a szavazás titkosságát garantáló körülményeket 

kell a választópolgár számára biztosítani. 

A szavazólapok átvételének elismerése céljából a mozgóurnával szavazó választópolgár nem a 

névjegyzéket, hanem a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét írja alá. (Az aláírás 

megtagadása vagy írásképtelenség, fogyatékosság, vagy egyéb ok miatt akadályozott választópolgár 
esetén a névjegyzék aláírásánál ismertetett szabályokat kell alkalmazni.) 

A büntetés-végrehajtási intézetben a választópolgárok személyazonosságát és lakcímét nem az 

igazolványuk alapján, hanem a bv. intézet által készített nyilvántartás alapján kell megállapítani. 

 

Az esetleges rontott szavazólap kicserélése érdekében a mozgóurnás szavazáshoz a felkeresett 
választópolgárok számánál legfeljebb tízzel több szavazólapot visz ki az SZSZB két tagja. Ha 

tíznél kevesebb választópolgárhoz megy ki a mozgóurna, akkor indokolt csak a választópolgárok 

száma kétszeresének megfelelő számú szavazólapot kivinni, hiszen egy választópolgár számára a 
szavazólap csak egyszer cserélhető rontás miatt. 

A mozgóurnás szavazáshoz a szavazólapot előzetesen, a szavazóhelyiségben 
bélyegzőlenyomattal látja el az SZSZB.  

A mozgóurnás szavazás során fel nem használt és visszahozott, előre lebélyegzett szavazólapokat az 
SZSZB mozgóurnázó tagjainak a szavazóhelyiségbe történő visszaérkezésekor át kell húzni, meg kell 

számolni, és külön kell kötegelni. A kötegelő csíkra rá kell írni, hogy a mozgóurnás maradékot 

tartalmazza, valamint a benne lévő szavazólapok számát. 

A mozgóurnás szavazást úgy kell megszervezni, hogy az SZSZB tagjai 19 óráig visszaérjenek a 

szavazóhelyiségbe a mozgóurnával. 

Abban az esetben, ha olyan választópolgár jelenik meg a szavazóhelyiségben, aki mozgóurnát 

igényelt 

 ha még a névjegyzékben szerepel (az SZSZB még nem törölte a névjegyzékből és nem 

vette fel a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe), akkor szavazhat a 
szavazóhelyiségben (ezt követően a mozgóurnát igénylő választópolgárok 

jegyzékébe már nem vehető fel), 

ha már a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel (a HVI vagy az SZSZB 

már törölte a névjegyzékből és felvette a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe), akkor 
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nem szavazhat a szavazóhelyiségben (nem lehet visszavenni a névjegyzékbe!), vissza kell 
utasítani, és fel kell venni a visszautasítottak jegyzékébe. 
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4.11 A napközbeni jelentés 

Az SZSZB egyik tagja vezeti a számlálólapot. Minden olyan választópolgárt számba kell venni, aki a 

névjegyzéket aláírta (ideértve azt is, aki helyett az SZSZB 2 tagja írta alá). 

A választópolgárok számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függőleges, majd egy 
– azokat középen keresztező – vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának 

megállapításához az utolsó felhasznált rubrikában lévő vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal 
felső sarkában lévő számhoz. 

  

A jegyzőkönyvvezető a nyomtatványon feltüntetett időpontban jelenti az addig számba vett 

választópolgárok számát a HVI-nek. 

 

 

 

=7 
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4.12 A visszautasítás 

Nem szavazhat, és a visszautasítottak jegyzékére kell felvenni azt, aki 

 nem tudja személyazonosságát érvényes igazolvánnyal igazolni, 

 nem tudja lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni, 

 nem szerepel a névjegyzéken, 

 már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzéken), 

 megtagadja a névjegyzék aláírását. 

A visszautasításról az SZSZB dönt, de a döntésről külön alakszerű határozatot nem kell hozni. Az 

SZSZB döntése alapján a jegyzőkönyvvezető vezeti fel a polgár adatait a visszautasítottak 
jegyzékébe. 

Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát vagy lakcímét vagy személyi azonosítóját, és ezért 
visszautasításra kerül és felveszi az SZSZB a visszautasítottak jegyzékére, de később visszatér, és 

magával hozza az érvényes igazolványát, nem akadálya a szavazásának az, hogy szerepel a 
visszautasítottak jegyzékében (a visszautasítottak jegyzékéből ilyen esetben sem kell törölni). 
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4.15 Az SZSZB teendői rendkívüli esemény bekövetkezésekor 

Az SZSZB elnöke felelős a szavazás napján a szavazóhelyiségben a rend fenntartásáért. Ennek 

érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező. 

Esetleges jogsértés esetén a törvényes rend helyreállítása nem minden esetben az SZSZB 
feladata – így különösen a kampányra vonatkozó szabályokat a szavazóhelyiségen kívül megsértő 

tevékenység megakadályozása.  

Garanciális jelentőségű, hogy a választópolgárok a szavazás ideje alatt bármikor megjelenhessenek a 

szavazóhelyiségben, ezért azt a szavazás ideje alatt nem lehet bezárni. A szavazás szüneteltetése és 

felfüggesztése kizárólag rendkívüli események bekövetkezése esetén lehetséges. 

Ebben az esetben a szavazást a jelen lévő tagok kötelesek azonnal felfüggeszteni, az urnát, valamint a 

választási iratokat zárolni és a felfüggesztés tényéről a HVI vezetőjét a szavazás törvényes 
folytatásának biztosítása érdekében haladéktalanul értesíteni. A rendkívüli eseményről külön 

jegyzőkönyvet kell készíteni. A rendkívüli esemény elhárítását követően a szavazást tovább kell 
folytatni. 

Rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely a választás szabadságát 

vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását veszélyezteti. Ezek súlyuk szerint két csoportba 
sorolhatók:  

 az egyik körbe azok az esetek tartoznak, amelyek az SZSZB elnökének döntése nyomán 

gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik. Pl.: 

o a választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, 

o rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság 

valamely tagjához, 

o kábítószer hatása alatt álló vagy ittas személy akadályozza a választópolgárokat a 

szavazásban, vagy inzultálja az SZSZB tagjait, 

o rendbontó személyek a szavazóhelyiség bútorzatát megrongálják, felborítják a 

szavazófülkét. 

 

 a másik körbe olyan rendkívüli, elháríthatatlan események tartoznak, amelyek miatt a 

szavazás lehetetlenné válik. Pl.: 

o ha az SZSZB szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma 3 alá csökken, 

o ha haláleset történik, 

o ha bombariadó van. 

Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a 

felfüggesztés tényéről a HVI vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. Bombariadó esetén a fentieken 

kívül további intézkedési kötelezettség a szavazóhelyiség kiüríttetése és a rendőrség értesítése. 

A rendkívüli események tényének rögzítésére nyomtatványminta áll rendelkezésre. A rendkívüli 

esemény elhárítását követően a szavazást tovább kell folytatni. 
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A rendkívüli eseményről készült jegyzőkönyv másolatát a jegyzőkönyvvezető haladéktalanul továbbítja 

a HVI vezetőjének. 
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4.16 A szavazás lezárása 

A szavazás 19.00 óráig tart. 

Az SZSZB a szavazást 19.00 órakor lezárja, ekkor a szavazóhelyiséget be kell zárni. 

Abban az esetben, ha 19.00 órakor még sorban állnak a választópolgárok a szavazáshoz, a 19.00 
órakor már sorban állók még szavazhatnak, a később érkezők azonban nem. Hosszabb sor esetén ez 

úgy biztosítható, ha az SZSZB egyik tagja (vagy ha van elég tag a szavazás folyamatos 
lebonyolítására, akkor két tagja) 19.00 órakor beáll a sor végére. Az SZSZB az utolsó választópolgár 

leszavazását követően zárja le a szavazást. 

A szavazás lezárása után szavazatot nem szabad elfogadni. 

A szavazás lezárásának időpontját rá kell vezetni a jegyzőkönyvek 1. oldalára. Itt tehát vagy a 

19.00 órát kell feltüntetni, vagy – ha arra a sorban állás miatt később került sor –a szavazás 
lezárásának tényleges időpontját. 

A szavazás lezárásakor meg kell győződni arról, hogy valamennyi urna sértetlen-e. Ha valamelyik 
urna sérült, e tényt az SZSZB rendkívüli eseményként külön jegyzőkönyvben rögzíti. Az SZSZB dönt 

arról, hogy – az eset körülményeit is figyelembe véve – az urna sérülését figyelmen kívül hagyva 

belekeveri annak tartalmát a többi szavazólap közé, vagy a sérült urnát nem bontja fel.   
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5. A SZAVAZATSZÁMLÁLÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

5.1 A szavazóköri jegyzőkönyv kitöltésének szabályai 

A szavazóköri eredményről szavazóköri jegyzőkönyvet kell – két példányban – kiállítani. A két példány 

rovatainak meg kell egyezniük egymással! 

Az SZSZB a szavazóhelyiség bezárását követően összeszámolja a leadott szavazatokat 

A szavazólapok számbavétele után az SZSZB megállapítja a szavazóköri eredményt és azt 
jegyzőkönyvbe foglalja. 

A 10 000-nél több lakosú településeken szavazóköri jegyzőkönyvet kell 2 példányban kiállítani. A 

két példány rovatainak meg kell egyezniük egymással! 

Összesen három jegyzőkönyvet kell kiállítani: 

 szavazóköri jegyzőkönyv az egyéni választókerületi képviselő választásáról, 

 szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásáról 

 szavazóköri jegyzőkönyv a megyei önkormányzati választásról. 

A jegyzőkönyvet tollal kell kitölteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető a bizottság döntései 
alapján tölti ki. A jegyzőkönyvvezető feladata a pontos, teljes kitöltés, valamint annak ellenőrzése, 

hogy a jegyzőkönyvet mindenki aláírta. 

Külön felhívjuk a figyelmet azoknak a mellőzhetetlen számszaki és logikai egyezőségeknek a 

szükségességére, melyekre a jegyzőkönyv az egyes rovatokat illetően nyomatékosan utal. Kérjük, 

hogy az összeadások, illetve kivonások eredményeit minden esetben többször ellenőrizzék. 

Csak az a jegyzőkönyv tekinthetők jogilag, számszakilag és logikailag jól kitöltöttnek, amelyben 

minden rovatba bekerülnek a szükséges adatok, az előírt – könnyen ellenőrizhető – összefüggések is 
helyesek az egyes számszerű adatok között, valamint tartalmazza a szükséges aláírásokat. 

A jegyzőkönyvben rögzített adat javítását annak áthúzásával, a korrekt adat beírásával, a 

jegyzőkönyvvezető és az SZSZB elnöke kézjegyének feltüntetésével és lebélyegzéssel lehet 
elvégezni. 

A jegyzőkönyvet azok 1. oldalán három, eltérő időpontban kell aláírni: 

 az urna lezárása után a szavazás megkezdésekor, 

 a szavazatszámlálás befejeztével, 

 jegyzőkönyv másolati példányának átvételekor.  

A jegyzőkönyvet előre aláírni tilos! 
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5.2 A szavazatszámlálás előkészítése 

 

Tekintettel arra, hogy az urnák felbontásáig még hosszú idő telik 

el, célszerű a szavazás lezárását követően elsőként leragasztani 

az urnák nyílását a maradék urnazáró címkék segítségével. 

  

 

 

 

A fel nem használt szavazólapokat meg kell számolni (külön az 

egyéni választókerületi, a megyei listás, illetve a polgármester 

választásának szavazólapjait), és a kötegelő csíkok segítségével 

kötegelni kell. Minden egyes kötegelő csíkra rá kell írni, hogy 

milyen típusú (egyéni választókerületi – megyei listás – 

polgármester) fel nem használt szavazólapot tartalmaz, valamint a 

kötegben lévő, fel nem használt szavazólapok számát. 

A rontott szavazólapokat ki kell venni a borítékból, meg kell 

számolni – külön az egyéni listás, megyei listás, illetve a 

polgármester választásának rontott szavazólapjait –, majd vissza 

kell helyezni a borítékba és a borítékot le kell zárni. A rontott 

szavazólapok számát fel kell tüntetni a megfelelő jegyzőkönyvön a 

„Rontott szavazólapok száma” rovatban. 

Meg kell számolni a visszautasítottak jegyzékén feltüntetett 

személyek számát, és azt fel kell tüntetni mindhárom szavazóköri 

jegyzőkönyv 1. oldalának „Visszautasítottak jegyzékén 

szereplők száma” rovatában. 

A névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke és 

a szavazóköri jegyzőkönyvek kivételével valamennyi iratot, 

nyomtatványt el kell csomagolni. 
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5.3 A szavazáson megjelent választópolgárok számának megállapítása 

A névjegyzék utolsó oldalán és a 

szavazóköri jegyzőkönyvön a 

névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő 

választópolgárok jegyzékében szereplő 

választópolgárok száma előre ki van 

töltve, azokon módosítani nem lehet („A” 

rovat). 

  

- meg kell számolni a névjegyzéken 

lévő aláírásokat, és azok számát be kell 

írni a névjegyzék végén „a 

Szavazókörben megjelent 

választópolgárok száma” rovatba 

- meg kell számolni a mozgóurnát 

igénylő választópolgárok jegyzékén 

(és pótlapján) lévő aláírásokat, és azok 

számát be kell írni a névjegyzék végén 

a „mozgóurnával szavazó 

választópolgárok száma” rovatba 

- a szavazókörben megjelent 

választópolgárok számának és a 

mozgóurnával szavazó választópolgárok 

száma összeadásával ki kell tölteni a 

névjegyzék végén levő „a 

szavazóként megjelent 

választópolgárok száma összesen” 

rovatot („B” rovat) 
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- a névjegyék „B” rovatának 

adatát („a szavazóként 

megjelent választópolgárok 

száma”) át kell másolni 

mindhárom szavazóköri 

jegyzőkönyv „B” rovatába 
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5.4 Az urnák felbontása 

A szavazatszámlálásra szolgáló asztalról mindent el kell pakolni. 

 

Fel kell bontani a mozgóurnát, és meg kell keresni az ellenőrző lapot. Mindhárom 

jegyzőkönyv 1. oldalán rögzíteni kell, hogy benne volt-e az ellenőrző lap a 

mozgóurnában.  

Ha nincs ellenőrző lap a mozgóurnában, a benne lévő valamennyi szavazólap 

érvénytelen: a borítékokat fel kell nyitni, a szavazólapokat meg kell számolni, és 

kötegelni kell. 

Fel kell bontani a szavazóhelyiségben használt urnákat, és azok tartalmát össze kell 

keverni a mozgóurnák tartalmával. 

Fel kell nyitni a borítékokat, és ki kell venni belőlük a szavazólapokat. 

Külön kell válogatni a polgármester-választás, az egyéni választókerületi képviselő-

választás és a megyei listás választás szavazólapjait. 
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5.4.1 A polgármester-választás szavazatainak megszámlálása 

A szavazólapokat 3 csoportba kell szétválogatni: 

bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapok 

- egyetlen körben sincs x vagy + jel 

- több körben is van x vagy + jel 

- kiesett jelölt melletti körben van x vagy + jel 

- a választópolgár ceruzát használt 

érvényes szavazólapok 

egy körben van tollal írt x vagy + jel, 

függetlenül attól, hogy van-e bármilyen 

más megjelölés a szavazólapon 

ellenőrizni kell, hogy az egyes csoportokba csak az oda tartozó szavazólapok kerültek 

ha van le nem bélyegzett szavazólap: 

- legalább kétszer meg kell számolni 

- a szavazólapok hátoldalára rá kell írni, 

hogy bélyegzőlenyomat hiányában 

érvénytelen 

- az SZSZB jelen lévő tagjai aláírják a 

szavazólap hátoldalát 

- kötegelni kell – a kötegre rá kell írni, hogy 

le nem bélyegzett szavazólapokat tartalmaz, 

valamint azok számát 
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A le nem bélyegzett szavazólapok számát a szavazóköri jegyzőkönyv „C” rovatában kell feltüntetni. 

Az urnában levő, lebélyegzett szavazólapokat (akár érvényes, akár érvénytelen) legalább kétszer meg kell 

számolni, és e szavazólapok számát be kell írni a szavazóköri jegyzőkönyv „D” rovatába. 

Az urnában levő, lebélyegzett szavazólapok számából („D” rovat) ki kell vonni a szavazóként megjelent 

választópolgárok számát („B” rovat), majd az eredményt be kell írni az „Eltérés a szavazóként megjelentek 

számától rovatba („E”). Ez lehet negatív szám is (pl.: - 2), ha kevesebb a szavazólap, mint a megjelent 

választópolgárok száma (nem mindenki dobta be a szavazólapot az urnába). Ha az „E” rovatba írt szám 

nagyobb, mint 0 (több szavazólap van az urnában, mint ahányan szavaztak), akkor a következő oldalon 

részletezettek szerint kell eljárni! 

A lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapok feldolgozása 

- a szavazólap hátoldalára rá kell írni, hogy miért érvénytelen, 

- az SZSZB jelen lévő tagjai aláírják a szavazólap hátoldalát, 

- a lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapok számát a jegyzőkönyv „F” rovatában kell rögzíteni, 

- kötegelni kell – a kötegre rá kell írni, hogy érvénytelen szavazólapokat tartalmaz, valamint azok számát. 

Az érvényes szavazólapok megszámlálása 

- meg kell számolni, majd a jegyzőkönyv „G” rovatában kell rögzíteni az érvényes szavazólapok számát. Az 

érvényes és az érvénytelen szavazólapok összegének meg kell egyeznie az urnában levő lebélyegzett 

szavazólapok számával (G+F=D). 

- jelöltenként külön csoportokba kell szétválogatni, 

- jelöltenként legalább kétszer meg kell számolni, 

- a jegyzőkönyv 2. oldalának jobb oldalán kell rögzíteni az érvényes szavazok számát jelöltenként, 

- az egyes jelöltekre leadott szavazatok összegének meg kell egyeznie az érvényes szavazatok számát 

tartalmazó „G” rovatban szereplő számmal.  

A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni, hogy az SZSZB hány alkalommal számolta meg a szavazatokat. 

Az SZSZB jelen lévő tagjai és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal látják el a szavazóköri jegyzőkönyv 1. oldalán 

az „aláírás a jegyzőkönyv kiállításakor” rovatot és a 2. oldalon az „SZSZB tagjainak szignója” rovatot. A 

jegyzőkönyvet le kell bélyegezni. 

A jegyzőkönyvvezető telefonon, vagy a HVI vezetője által meghatározott más módon továbbítja a 

HVI-hez a jegyzőkönyv adatait. 
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5.4.2 Az egyéni választókerületi szavazólapok megszámlálása 

Az egyéni listás szavazatok megszámlálását a polgármesteri szavazólapok megszámlálásához hasonló módon kell elvégezni. 

 

5.4.3 A megyei listás szavazólapok megszámlálása 

A megyei listás szavazatok megszámlálását a polgármesteri szavazólapok megszámlálásához hasonló módon kell elvégezni. 

 

5.5 A szavazatszámlálás általános szabályai 

A szavazólapokat minden esetben legalább kétszer 

meg kell számolni! Ha a két számlálás eltérő 

eredményre vezet, addig kell folytatni a számlálást, amíg 

két számlálás eredménye megegyezik. Azt, hogy 

ténylegesen hányszor számolta meg az SZSZB a 

szavazólapokat, fel kell tüntetni a jegyzőkönyvek 2. 

oldalán.  

 

A szavazólapokat tartalmazó kötegeket a kötegelő 

csíkokkal úgy kell becsomagolni, hogy – a 

csomagolás megsértése nélkül – ne lehessen abból 

szavazólapot kivenni, illetve abba szavazólapot betenni. 

A kötegelő csíkra rá kell írni a szavazókör sorszámát és a 

csomagban lévő szavazólapok megjelölését és számát. A 

csomagot a szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjai 

aláírásukkal, valamint bélyegzőlenyomattal hitelesítik. 
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5.6 A jegyzőkönyv másolatának átadása a delegált tagnak 

A jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát az SZSZB elnöke – kérésükre, a szavazóhelyiségben 

haladéktalanul és ingyenesen – átadja az SZSZB megbízott tagjainak. Ha helyben rendelkezésre áll 

fénymásoló, akkor le lehet másolni a kitöltött jegyzőkönyvet, a másolatot az SZSZB elnöke – 
valamennyi oldalán – bélyegzőlenyomattal és aláírásával hitelesíti. 

Ha fénymásolásra nincs lehetőség, kézzel kell kitölteni a két hivatalos jegyzőkönyvön felül további 
példányokat a delegáltak kérése alapján, ezeket a másolatokat is az SZSZB elnöke hitelesíti 

aláírásával és bélyegzőlenyomattal.  

Az SZSZB tagjai (a hivatalos másolat igénylése helyett/mellett) jogosultak arra, hogy a jegyzőkönyvet 
lefényképezzék. Ha az SZSZB megbízott tagja a jegyzőkönyvből hiteles másolatot kér, azt a jegyzőkönyv 

lefényképezése nem váltja ki. 

5.7 Az iratok beszállítása a HVI-hez 

Az SZSZB és a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyveket, választási iratokat, nyomtatványokat és 
szavazólapokat – a szavazatszámlálás befejezését és a jegyzőkönyvek kitöltését követően haladéktalanul – 

a HVI-hez szállítja, és átadás-átvételi elismervénnyel adja át. 
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6. A NYOMTATVÁNYOK MINTÁI 

6.1 Szavazóköri jegyzőkönyv az egyéni választókerületi képviselő választásáról 
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6.2 Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásáról: 
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6.3 Szavazóköri jegyzőkönyv a megyei önkormányzati képviselők választásáról 
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6.4 Névjegyzék 
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6.5 Ellenőrző lap a mozgóurna hitelesítésére 
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6.6 Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke 
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6.7 Számlálólap 
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6.8 Visszautasítottak jegyzéke 
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