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 A szavazatszámláló bizottság munkájának segítése érdekében a kötött sorrendben elvégzendő 
feladatok ismertetésénél (6. és 19-26. fejezet) jelölőnégyzeteket helyeztünk el, amelyek kipipálásával 
az SZSZB nyomon tudja követni, hogy mely részfeladatokat végzett már el. 

 A jelölőnégyzetben külön jelezzük, ha adatot kell rögzíteni a jegyzőkönyvbe vagy más 
dokumentumba.  
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1. A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

1.1. AZ SZSZB TAGJAI 

A szavazatszámláló bizottság (SZSZB) egy választási bizottság, amely a választópolgárok független, kizárólag 
a törvénynek alárendelt szerve. Egy olyan testület, amely választott és megbízott (delegált) tagokból áll. A 
választott tagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete választotta meg, a megbízott (delegált) tagokat 
a jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek bízták meg. A választott és megbízott tagjok jogai és 
kötelezettségei azonosak, azzal az eltéréssel, hogy a megbízott (delegált) tagok részére nem jár tiszteletdíj, 
míg a választott tagok számára igen. 

 

AZ SZSZB VÁLASZTOTT ~S DELEGÁLT TAGJAINAK 
JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZONOSAK 

Választott tagok jogai és 
kötelezettségei 

• • • • • • 

SZSZB döntéshozatala során igennel 
vagy nemmel szavazhat 

Névjegyzéket kezelhet 

Szavazólapokat, borítékot kiadhat 

Mozgóurnázhat 

Szavazatot számol 

Aláírja a jegyzőkönyvet 

• Elejétől a végéig részt vesz az SZSZB munkájában 

• Pártatlanul végzi a feladatait 

• Pártsemleges öltözék:et visel 

• Kitüzöt visel 

• Csak a HVI áltat biztositott tollat használja 

0 Nem befolyásolhatja a választópolgárt 

Delegált tagok jogai és 
kötelezettségei 

• • • • • • • • • • • 0 
0 Mobiltelefon vagy más adatrögzítő eszköz használata 0 a szavazóhelyiségben a szavazas ideje alatt tilos 
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Az SZSZB választott és megbízott (delegált) tagjai mind az országgyűlési választáson, mind az országos 
népszavazáson az SZSZB teljes jogú tagjaiként működnek közre. 

Az SZSZB feladatai közé tartozik a szavazóhelyiség ellenőrzése, a szavazás törvényes lebonyolításának 
biztosítása, a szavazás során felmerülő vitás kérdésekben való döntés, a szavazatok megszámlálása, a 
szavazókörben az országgyűlési választás és az országos népszavazás eredményének megállapítása és erről 
jegyzőkönyv kiállítása. 

Az SZSZB feladatainak elvégzésében minden választott és megbízott (delegált) tag joga és kötelessége részt 
venni. Ha az SZSZB megosztja a tagok között a feladatait, a feladatok kiosztásánál egy-egy feladatból senkit 
nem lehet kizárni, azokat konszenzusos, közös döntéssel kell kiosztani, lehetőség szerint napközben egymást 
váltva végezni, ezáltal is a pártatlanságot biztosítva. 

Az SZSZB-t az elnök képviseli. Az SZSZB elnöke felel a rend fenntartásáért, és e körben másokra kötelező 
intézkedéseket tehet. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az SZSZB elnökének további 
sajátos jogai és kötelességei nincsenek. 

Ha az SZSZB-nek nincs elnöke, vagy az elnök a tevékenységében akadályozott, az elnök hatáskörét a 
helyettese gyakorolja. Ha a szavazóhelyiségben sem az elnök, sem az elnökhelyettes nincs jelen, a jelenlévők 
közül az SZSZB legidősebb választott tagja látja el az elnöki feladatokat. 

Az SZSZB tagjai választási csalás gyanúja esetén az SZSZB testületi döntésétől függetlenül egyénként is 
tehetnek feljelentést, illetve értesíthetik a rendőrséget az általuk észlelt eseményekről, a telefon- és egyéb 
adattovábbító eszközök használatára vonatkozó korlátozások betartása mellett (ezekről ld. részletesebben az 
1.3. fejezetet). 

Az SZSZB tagjai kitűzőt viselnek. 

Pártatlanság 

Az SZSZB tagjainak pártatlanul kell ellátniuk a feladataikat. A pártatlanság értelmében sem a szavazat 
leadása során, sem azt megelőzően semmilyen módon nem befolyásolhatják a választópolgárokat abban, 
hogy mely jelöltre vagy listára szavazzanak, vagy hogyan válaszoljanak a népszavazásra bocsátott kérdésekre. 
A megbízott (delegált) tagok is pártatlanul kötelesek eljárni! 

Ha az SZSZB tagjai segítséget biztosítanak annak a választópolgárnak, aki nem tud olvasni, illetve akit testi 
fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, ez a segítség nem terjedhet ki arra, hogy a 
választópolgárt a jelöltek, listák, válaszok közötti döntésben befolyásolják. Az ilyesfajta segítségnyújtás során 
is semlegesen, pártatlanul kötelesek eljárni az SZSZB választott és megbízott (delegált) tagjai. Nem nyújtható 
segítség annak a választópolgárnak, aki azt nem kéri. 

1.2. AZ SZSZB MŰKÖDÉSE 

Létszám 

Az SZSZB a szavazóhelyiség megnyitásától a választási iratoknak a választási irodához történő beszállításáig 
és ellenőrzéséig folyamatosan működik. Legalább 3 tagnak folyamatosan együtt kell lennie. 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 (legalább 3 tag a szavazóhelyiségben + 2 tag mozgóurnázik). 

 

SZSZB HATÁROZAT- ÉS MŰKÖDŐKÉPESSÉGE 

Mozgóurnázás 

Határozatképesség (3 tag) 

Működőképesség (5 tag) 
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Szavazás 

Az SZSZB testületként működik, a döntéseit szavazással hozza meg. Tagjai együttesen gyakorolják a 
tagságból származó jogaikat, és teljesítik a tagsághoz kötődő kötelességeiket. 

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. 

Fontos! A szavazásban minden jelen lévő választott és megbízott (delegált) tag részt vesz. 

Jegyzőkönyv 

Jegyzőkönyvet kell készíteni az alábbi esetekben: 

• a szavazóhelyiségben történt rendkívüli eseményről, 

• többlet szavazólap esetén a szavazatok levonásáról, 

• a szavazás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos vitás kérdésekben hozott döntésről (a 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kisebbségi véleményt is). 

Az SZSZB a tudomására jutott törvénysértés esetén – jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – kezdeményezi a 
hatáskörrel rendelkező szerv eljárását. Jegyzőkönyvezni kell az SZSZB döntését arról is, ha például a 
tudomására jutott választás rendje elleni bűncselekmény, vagy más bűncselekmény miatt testületként 
feljelentést tesz. Az is jegyzőkönyvbe foglalandó döntés, ha egyes tagok feljelentésre vonatkozó indítványa 
mellett az SZSZB többsége úgy dönt, hogy az SZSZB testületként nem tesz feljelentést. 

Az SZSZB mellett a helyi választási iroda egy vagy több tagja jegyzőkönyvvezetőként működik. A 
jegyzőkönyvvezető nem az SZSZB tagja. A jegyzőkönyvvezető alapos felkészítésben részesül, ezért szakszerű 
segítséget tud nyújtani az SZSZB tevékenységéhez, azonban elsődleges feladata az SZSZB munkájához 
kapcsolódó dokumentumok és jegyzőkönyvek elkészítése és szabályszerű vezetése. A jegyzőkönyvvezető a 
szavazással kapcsolatos feladatokban nem vesz részt, azokat az SZSZB tagjai végzik. A 
jegyzőkönyvvezetőnek szavazati joga nincsen. 

1.3. AZ SZSZB TAGJAIRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK 

Eszközök 

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, okosóra, laptop, diktafon, tablet stb.) a szavazóhelyiségben. 

Ilyen eszközöket magánál tarthat az SZSZB tagja (tehát pl. nem kell leadni a telefonokat), de nem használhatja 
a szavazás ideje alatt a szavazóhelyiségben. Ha az SZSZB tagja elhagyja a szavazóhelyiséget, azon kívül már 
használhatja a felsorolt eszközöket. Az SZSZB tagja a szavazás lezárása után már használhatja a felsorolt 
eszközöket a szavazóhelyiségben is. 

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 harmadik személynek kiadja), továbbá az adatok kijuttatása a 
szavazóhelyiségből súlyos törvénysértés. Mindez polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után, de akár 
a személyes adattal visszaélés bűncselekményét is megvalósíthatja, vagy a választás rendje elleni 
bűncselekmény gyanúját is megalapozhatja. E bűncselekmények akár három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendők. A szavazóhelyiségben a szavazás idején azonban bármely más célból is tilos a fenti eszközök 
használata. 

Öltözék 

Az SZSZB tagjai (sem a választott, sem a megbízott (delegált) tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket vagy 
kiegészítőt (pl. kitűző, jelöltre vagy pártra utaló öltözék ruhadarab stb.), amely kampányeszköznek minősülhet, 
azaz valamelyik jelöltre, listára vagy jelölő szervezetre utalhat. 
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2. A SZAVAZÓHELYISÉG BERENDEZÉSE 

A szavazóhelyiség berendezéséről a HVI gondoskodik. 

A jegyzőkönyvvezető is közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében. 

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

• az SZSZB munkavégzéséhez szükséges berendezési tárgyakról (asztal, szék stb.), 
• legalább kettő szavazófülke kialakításáról, 
• a mozgásukban korlátozott, illetve idős választópolgárok szavazását megkönnyítő karton szavazó-

paraván elhelyezéséről, oly módon, hogy a szavazó választópolgáron kívül senki se láthasson be a 
paraván mögé, 

• a szavazófülkékben – rögzítve – toll elhelyezéséről (ennek meglétét és működőképességét az SZSZB 
rendszeresen ellenőrizze), 

• szavazóurna elhelyezéséről és legalább egy mozgóurna biztosításáról (le nem zárva! – az urnákat majd 
az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében kell lezárni), 

• Braille-írással ellátott szavazósablonról abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri 
névjegyzékében szerepel olyan választópolgár, aki e segítséget igényelte, 

• a tájékoztatást nyújtó táblákról, melyek elhelyezése legyen egyértelmű, tartalmuk biztosítsa a 
választópolgárok számára szükséges információkat, 

• a szavazás módjáról szóló tájékoztató plakát elhelyezéséről, lehetőleg olyan módon, hogy a 
választópolgárok ne firkálhassák össze vagy rongálhassák meg, 

• megfelelő világításról a szavazóhelyiségben és a szavazófülkékben. 

Amennyiben a szavazólap elkészítését követően a szavazólapról jelölt vagy lista kiesett, erről az SZSZB a 
szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen is tájékoztatja a választópolgárokat. 

Sem a szavazóhelyiségben (beleértve a HVB-tagok és a megfigyelők ruházatát), sem annak előterében 
nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná 
döntésükben. 

A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási célú plakát eltávolítását a törvény nem írja 
elő, az nem tartozik az SZSZB feladatai közé, a plakátokat az SZSZB tagjai önhatalmúlag nem 
távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az SZSZB-nél, tájékoztatni kell 
őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz (OEVB) nyújthatnak be kifogást. 

Az SZSZB rendszeresen ellenőrizze, nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek 
minősülő anyagot (pl. jelölt, jelölő szervezet szórólapja). 

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

3. VÍRUSVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

Az alábbi vírusvédelmi intézkedések betartása mindenki számára kötelező. 

Az SZSZB tagjaként és jegyzőkönyvvezetőként kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem 
mutató személy működjön közre a szavazásban. 

Az SZSZB tagjai és a jegyzőkönyvvezető a munkavégzés során viseljenek a szájat és az orrot eltakaró maszkot. 

A választópolgárok figyelmét fel kell hívni arra, hogy a sorban állás során és a szavazóhelyiségben viseljenek 
orrot és szájat eltakaró maszkot, továbbá tartsanak egymástól és a SZSZB tagjaitól is legalább 1,5 méteres 
távolságot. 

A szavazóhelyiség bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítő adagoló berendezés használatára (be- és kilépésnél 
egyaránt) fel kell hívni a választópolgárok figyelmét. 

A megfelelő fizikai távolságtartás betartása a szavazás helyszínén rendkívül fontos a vírus tovább terjedésének 
megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között legalább 1,5 méteres 
távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges 
biztosítani. 
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A szavazóhelyiséget úgy kell berendezni, hogy a megfelelő távolságtartás ott is biztosítható legyen. 

A szavazókkal közvetlenül érintkező SZSZB-tagok (okmányok ellenőrzése, szavazólap átadása stb.) esetében 
a szavazóktól történő legalább 1,5 méteres távolságtartás javasolt. 

A névjegyzék aláírásához használt, valamint a szavazófülkékben elhelyezett tollakat rendszeresen fertőtlenítse 
az SZSZB. 

Javasolt a szociális helyiségekben biztosított szappanos kézmosási lehetőséget, valamint a vírusölő hatású 
kézfertőtlenítési lehetőséget rendszeresen igénybe venni. Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt. 
Textiltörölköző használata kerülendő. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. 

A szavazófülkékben elhelyezett tollak rendszeres fertőtlenítése szükséges. 

Az SZSZB és a jegyzőkönyvvezető étkezésére a szavazóhelyiségtől elkülönített különálló helyiség kijelölését 
javasoljuk, kézmosási, kézfertőtlenítési lehetőség biztosításával. 

4. FELADATOK A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT 

Az SZSZB tagjainak és a jegyzőkönyvvezetőnek kellő időben kell a szavazóhelyiségbe érkezniük ahhoz, hogy 
a szavazás kezdetéig elvégzendő feladataikat 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 (egyéni, pártlistás, nemzetiségi listás, népszavazás), a 
borítékokat, a nyomtatványokat, valamint ellenőrzi, hogy a szavazás egyéb feltételei (például szavazófülkék, 
golyóstollak) a törvényi rendelkezésnek megfelelően rendelkezésre állnak-e. Amennyiben szabálytalanságot, 
zavaró eseményt észlel, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul 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 a pénteken 16.00 óra óta beérkezett mozgóurna iránti kérelmeket is. E 
kérelmeket az SZSZB még a szavazás megkezdését megelőzően elbírálja (lásd a „Szavazás mozgóurnával” 
részben). 

5. AKIK A SZAVAZÓHELYISÉGBEN JELEN LEHETNEK 

5.1. A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT 

A szavazás megkezdése előtt a szavazóhelyiségben az alábbi személyek lehetnek jelen: 

• az SZSZB tagjai, 
• a jegyzőkönyvvezető(k), 
• a HVI tagja, 
• a nemzetközi megfigyelő és kísérőszemélyzete (tolmács). 

A nemzetközi megfigyelő 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. 
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Regisztrációs kártya előlapja 

 
Regisztrációs kártya hátlapja 

5.2. A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSÉTŐL A SZAVAZÁS BEFEJEZÉSÉIG 

A szavazás megkezdésétől a szavazás befejezéséig a szavazóhelyiségben az alábbi személyek lehetnek jelen: 

• az SZSZB tagjai, 
• a jegyzőkönyvvezető(k), 
• a nemzetközi megfigyelő és kísérőszemélyzete (tolmács), 
• a választópolgárok csak a választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak a  

szavazóhelyiségben (továbbá az egyedül szavazni nem tudó választópolgár segítője, a segítségnyújtás 
időtartamára). Ezután a szavazóhelyiségből távozni kötelesek. Ha a választópolgár nem tesz eleget 
ennek a kötelességének, az SZSZB bármely tagja felszólíthatja a távozásra. 

• a sajtó képviselője – külön engedély nélkül – jelen lehet és végezheti munkáját a szavazóhelyiségben, 
az SZSZB munkáját azonban nem zavarhatja. A szavazás titkosságát nem sértheti meg, a választói 
névjegyzékekbe nem tekinthet be, azokról fényképet, filmfelvételt nem készíthet. Az SZSZB csak a 
szavazók számáról adhat felvilágosítást. A szavazóhelyiségben a sajtó nem készíthet riportot a 
választópolgárokkal. A sajtó fényképeket, kép- és hangfelvételt (videófelvételt, vágóképeket) azonban 
készíthet a szavazásról a választópolgárok hozzájárulása nélkül és akár ellenkezésük ellenére is, 
amennyiben a felvételek nem portré-jellegűek, vagyis nem egy-egy választópolgárról kiemelten 
készülnek, hanem a szavazást mint közéleti, közérdeklődésre számot tartó eseményt dokumentálják. 

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. 

A sajtóigazolvány nem hivatalos irat, nem állami szerv által kibocsátott igazolvány. A sajtóigazolványok 
formátuma ezért igen változatos lehet. Az SZSZB ezért bármilyen formátumot köteles elfogadni. 

5.3. A SZAVAZATSZÁMLÁLÁSKOR 

A szavazatszámláláskor a szavazóhelyiségben az alábbi személyek lehetnek jelen: 

• az SZSZB tagjai, 
• a jegyzőkönyvvezető(k), 
• a nemzetközi megfigyelő és kísérőszemélyzete (tolmács), 
• a sajtó képviselője. 

  

NEMZETI V ÁIASZT ÁSI IRODA 

Nemzetközi megfigyelő 

Név 
küldő szervezet 

Országgyűlési képviselö
választá 

népszavazá 
~ 

t.) 

J1L 
NATIONAL f:LE TION O ·FIC.E 

lnternational observer 

Name 
organization 

Parliamentary Elections 
and Referen.9.1!.ms 

Hungary JÓ~1.s~,4\. 
á .... 
Cl> 
1-' ,..~""""--l-l.,/ 
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6. A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSE 

6.1. A SZAVAZÓHELYISÉG KINYITÁSA 

1. Az SZSZB 6.00 órakor kinyitja a szavazóhelyiséget. 

2. A szavazóhelyiség nyitásának időpontját (ami csak 6.00 óra lehet, kivéve, ha valamilyen rendkívüli 
esemény miatt nem lehet megkezdeni a szavazást 6.00 órakor) a jegyzőkönyvvezető felvezeti 
mindhárom szavazóköri jegyzőkönyv mindkét példányának (összesen 6 db) 
„A” mezőjébe. 

3. A szavazóhelyiség nyitásakor mindhárom szavazóköri jegyzőkönyv mindkét példányának (összesen 
6 db) első oldalán az SZSZB jelen lévő tagjainak és a jegyzőkönyvvezetőnek is alá kell írnia az 
„Aláírás a szavazás megkezdésekor” rovatban. 

Az „Aláírás a jegyzőkönyv kiállításakor” rovatot ilyenkor még TILOS aláírni!  
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6.2. AZ URNÁK LEZÁRÁSA 

4. Az SZSZB ellenőrzi a szavazás céljából megjelenő első választópolgár – aki az SZSZB tagja és a 
jegyzőkönyvvezető nem lehet – személyazonosságát és személyi azonosítóját (ha a személyi 
azonosítója nem áll rendelkezésre, akkor a lakcímét) a 7. fejezetben írtak szerint. 

5. Az SZSZB ellenőrzi, hogy a választópolgár szerepel-e a névjegyzéken. 

6. Mindhárom szavazóköri jegyzőkönyv mindkét példányának (összesen 6 db) „A” mezőjében fel kell 
tüntetni az elsőként szavazó választópolgár nevét és névjegyzékbeli sorszámát. 

 
7. Az SZSZB és az elsőként szavazó választópolgár együttesen megvizsgálja az urnák (a 

szavazóhelyiségben használt urnák és a mozgóurna) állapotát, valamint azt, hogy azok üresek-e. 

8. Az SZSZB az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében a következők szerint 
zárja le: 

a) a műanyag urna lezárása: az urna fedelét az alsó részre illeszti, és a két szemben lévő oldalon az 
erre a célra kialakított nyílásokon keresztül egy-egy plombával lezárja (a plomba helyes használatát 
a hozzá mellékelt leírás tartalmazza). 

b) a papír urna lezárása: a szalagot feszesre húzza, szorosan megköti, az urna fedelére és testére 
egyaránt tapadó urnazáró címkéket ragaszt, amelyeket bélyegzőlenyomattal és aláírással lát el 
(a papír urna összehajtogatását és zsinórozását az urna alján található rajz segíti). 

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. 
Az SZSZB tagjai aláírhatják a lezárt urnát a lezárásnál, ebben az esetben az aláírások érintsék az 
urnazáró címkét és az urna felületét is. 
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9. A jegyzőkönyvvezető kitölti az erre a célra szolgáló ellenőrző lapot, amelyet az SZSZB jelen lévő 
valamennyi tagja – tehát nem csak a mozgóurnát később kiszállító SZSZB tagok, hanem az összes 
tag –, valamint az elsőként szavazó választópolgár is aláír. 

 
10. Az ellenőrző lapot a mozgóurná(k)ba kell dobni! 

(Tekintettel arra, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák a szavazás folyamán végig az SZSZB 
látóterében vannak, azokban nem kell ellenőrző lapot elhelyezni.) 

11. Mindhárom szavazóköri jegyzőkönyv mindkét példányának (összesen 6 db) „A” mezőjében 
rögzíteni kell a műanyag urnák lezárására használt plombák sorszámát (a papír urnák tekintetében 
nem kell adatot rögzíteni). 

12. Az elsőként szavazó választópolgár mindhárom szavazóköri jegyzőkönyv mindkét példányának 
(összesen 6 db) „A” mezőjében aláírásával tanúsítja, hogy 

• az urnák lezárásukkor üresek voltak,  
• az urnák lezárása szabályszerűen történt, a műanyag urnák lezárására használt plombák sorszámát 

helyesen rögzítette az SZSZB,  
• a mozgóurná(k)ban elhelyezték az ellenőrző lapot. 

 
  

□ 

□ 

□ 

Ellenőrző lap 
a mozgóurna/ külképvi9"1eti urna hitelesitésére 

A szavazás napja: 

A szavazókör sorszama: 

Aláirásunkkal tanúsítjuk, hogy az urnát megvizsgállUk. üresnek találtuk és lezártuk. Az urna a törvényes követelményeknek megfelel. 

Az ellenőrző lapot ......... .. óra .......... perckor helyeztük a mozgóumába / kulképviseleti urnába. 
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7. A VÁLASZTÓPOLGÁR OKMÁNYAINAK ELLENŐRZÉSE 

7.1. A SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÁSA 

Az SZSZB ellenőrzi a szavazás céljából megjelent választópolgár 

• személyazonosságát  
- az igazolvány érvényes? 
- az igazolvány a megjelent választópolgár fényképét tartalmazza? 
- az igazolványon szereplő név megtalálható a névjegyzéken? 

7.1.1. A SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÁSA 

A személyazonosság igazolására a magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak. 

• kártya formátumú személyazonosító igazolványok: 

 

 

 

 

 

 

• régi típusú, könyv formátumú személyazonosító igazolványok (régi nevén személyi igazolvány): 

- a puha borítójú köztársasági címerrel - a kemény borítójú népköztársasági címerrel 
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• ideiglenes személyazonosító igazolvány: 
(nem plasztik kártya, hanem – a lakcímkártyához hasonlóan – fóliázott) 

  
• vezetői engedély: 

  
• útlevél: 

     
• ideiglenes útlevél: 

 

    

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény 
(A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására! 

A büntetés-végrehajtási intézetben mozgóurnával szavazó fogvatartottak személyazonosságának és 
lakcímének igazolására a büntetés-végrehajtási intézet nyilvántartása szolgál. 

Problémás eset: 

Abban az esetben, ha a választópolgár neve a szavazást közvetlenül megelőző napokban megváltozott 
(pl. házasságkötés miatt), és a személyazonosításra alkalmas okmánya még az előző nevét tartalmazza, az 
okmány egyéb adatainak és az új nevére szóló lakcímkártya adatainak összevetésével kell megállapítani a 
személyazonosságát. Ha a választópolgár az új nevére szóló lakcímkártyával sem rendelkezik, vagy egyéb 
kétség esetén, a szavazásnapi forgatókönyvben megadott ügyeleti telefonszámon lehet egyeztetést folytatni. 
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7.1.2. AZ IGAZOLVÁNYOK ÉRVÉNYESSÉGE 

Lejárt érvényességű igazolvánnyal nem lehet szavazni! 

A veszélyhelyzet idején lejárt okmányokat azonban érvényesnek kell tekinteni! 

Az igazolványok érvényessége az alábbiak szerint állapítható meg. 

ÉRVÉNYES 
a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje 2020. március 
11-i vagy azt követő időpont. 

ÉRVÉNYTELEN 
a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje 2020. március 
11. előtti időpont. 

7.2. A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ VAGY A LAKCÍM IGAZOLÁSA 

Az SZSZB ellenőrzi a szavazás céljából megjelent választópolgár 
• személyi azonosítóját (régi nevén személyi számát) VAGY lakcímét 

- a lakcímkártyán feltüntetett adatok megegyeznek a személyazonosságot igazoló igazolvány adataival? 
- a személyi azonosító megegyezik a névjegyzéken feltüntetett adattal? VAGY a lakcím megegyezik a 

névjegyzéken feltüntetett lakcímmel? 

A személyi azonosító / lakcím igazolására a magyar hatóságok által kiállított igazolványok alkalmasak, az 
alábbiak szerint. 

7.2.1. A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ IGAZOLÁSÁRA 

• személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya túloldala) 

 

  

• hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyazonosító jelről 
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7.2.2. A LAKCÍM IGAZOLÁSÁRA 
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

 

  

• lakcímbejelentő-lap Átvételi elismervény szelvény része, amelyet a lakcímbejelentéskor az ügyintéző a 
bejelentés igazolásaként aláírásával, dátummal és bélyegzőlenyomattal látott el 

• a régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet 

Ha a választópolgár igazolja személyi azonosítóját, a lakcímét már nem kell ellenőrizni. Amennyiben a 
választópolgár által bemutatott személyi azonosító (személyi szám) megegyezik a névjegyzékben szereplő 
személyi azonosítóval, a választópolgár akkor is szavazhat, ha a lakcímkártyáján szereplő lakcíme eltér a 
névjegyzékben szereplő lakcímtől! 

Ha a választópolgár a személyi azonosítóját nem tudja igazolni (pl. nincs lakcímkártyája, mert a lakcímét még 
a régi típusú személyazonosító igazolványa ugyan tartalmazza, de a személyi azonosítóját nem), az 
igazolványában szereplő lakcímét kell összevetni a névjegyzékben szereplő lakcímmel. A “lakóhely” (régi 
igazolványokban: “állandó lakcím”) és a “tartózkodási hely” (régi igazolványokban: “ideiglenes lakcím”) 
egyaránt lakcímnek minősül. Akár lakóhelyként, akár – amennyiben lakóhellyel nem rendelkezik – 
tartózkodási helyként igazolja a választópolgár a lakcímét, a lakcím igazoltnak tekintendő! 

Problémás eset: 

Ha a választópolgár lakcíme azért tér el a névjegyzékben szereplő címtől, mert a közterület neve vagy a 
választópolgár házszáma megváltozott, az SZSZB – a HVI-től kapott, a közterületi elnevezések és a 
házszámok megváltozásáról tájékoztató jegyzék alapján – megállapítja, hogy a cím a közterület 
megnevezésének megváltozása miatt nem egyezik a névjegyzékben található lakcímmel, és erre tekintettel 
biztosítja a szavazást. 

Vissza kell utasítani a választópolgárt, ha 

• a választópolgár igazolványa érvénytelen, 

• az igazolvány nem a megjelent választópolgáré, 

• a választópolgár az igazolványán szereplő névvel és személyi azonosítóval vagy lakcímmel nem 
található a névjegyzéken. 

  

LAII.CIMll IG/\lOlO 000033 YL 
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8. A NÉVJEGYZÉK ALÁÍRÁSA 

8.1. A NÉVJEGYZÉK 

A szavazóhelyiségben 2 névjegyzék van: 

• az egyik névjegyzék azoknak a választópolgároknak az adatait tartalmazza, akik a szavazókör területén 
rendelkeznek lakcímmel: 

 
• a másik névjegyzék az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok adatait tartalmazza (ezen fel van tüntetve 
az is, hogy melyik egyéni szavazólapot kell átadni a választópolgárnak): 

 
(Ha a településre senki sem jelentkezett át, akkor csak az első névjegyzéket kell használni. Ha a szavazókörben 
nincs helyi lakos, akkor csak a második névjegyzéket kell használni.)  

A szavazóhelyiségben kizárólag az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel! 
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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.) 

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 nem 
szavazhat a szavazóhelyiségben (nem lehet visszavenni a névjegyzékbe!), vissza kell utasítani, és fel 
kell venni a visszautasítottak jegyzékébe. Ettől függetlenül a mozgóurnával fel kell keresni a 
választópolgárt. 

8.2. A NÉVJEGYZÉK ALÁÍRÁSA 

Az SZSZB egy választott vagy megbízott (delegált) tagja megkeresi a választópolgár adatait a megfelelő 
névjegyzéken. 

A választópolgár a névjegyzék aláírásával igazolja a szavazólapok átvételét. Külön kell aláíratni a 
népszavazás szavazólapjának átvételét („a” oszlop, illetve az átjelentkezők névjegyzékén „f” oszlop), és külön 
az országgyűlési választás („b” vagy „c” vagy „d” oszlop, illetve az átjelentkezők névjegyzékén „g” vagy „h” 
oszlop) szavazólapjainak átvételét. 

 
Ha a választópolgár nem akarja aláírni a névjegyzéket, az SZSZB felvilágosítja őt arról, hogy az aláírás célja 
a szavazólapok átvételének elismerése. 

• Ha a választópolgár a névjegyzék aláírását mindkét helyen megtagadja, a választópolgárt vissza kell 
utasítani, és adatait fel kell vezetni a visszautasítottak jegyzékébe. 

• Ha a választópolgár csak az országgyűlési választásra szolgáló rovatot írja alá, az országgyűlési 
szavazólapokat megkapja, a népszavazási szavazólapot azonban nem. 

• Ha a választópolgár csak a népszavazásra szolgáló rovatot írja alá, a népszavazási szavazólapot 
megkapja, az országgyűlési szavazólapokat azonban nem. 

Az utóbbi két esetben a választópolgár adatait nem szabad felvezetni a visszautasítottak jegyzékébe. 

Ha a választópolgár csak egyik helyen írja alá a névjegyzéket, és később visszatér szavazni, a másik rovat 
aláírását követően megkapja a másik szavazólapot is. Ilyen esetben külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
korábban megkapott szavazólapból ne adjon neki az SZSZB még egyet! 

Az írásképtelen választópolgár helyett az SZSZB két tagja írja alá a névjegyzéket, e körülmény 
feltüntetésével.  
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9. A SZAVAZÓLAPOK ÁTADÁSA 

 

1. Az SZSZB szavazólapokat kezelő tagja figyeli, hogy a választópolgár a névjegyzéket melyik oszlopban 
írja alá, és az aláírásnak megfelelő szavazólapokat készíti elő számára. 

a) A szavazókör területén lakcímmel rendelkező polgárok névjegyzéke: 

Melyik oszlopban írt alá a választópolgár Milyen szavazólapot kell adni 

a népszavazásra és a választásra is aláírt 

a + b 
 népszavazás 
 egyéni 
 pártlistás 

a + c 

 népszavazás 
 egyéni 
 a névjegyzéken feltüntetett 

nemzetiségi 

csak a népszavazásra írt alá csak a  népszavazás 

csak a választásra írt alá 

csak b 
 egyéni 
 pártlistás 

csak c 
 egyéni 
 a névjegyzéken feltüntetett 

nemzetiségi 

d  egyéni 
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b) Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzéke: 

Melyik oszlopban írt alá a választópolgár Milyen szavazólapot kell adni 

a népszavazásra és a választásra is aláírt 

f + g 

 népszavazás 

 a névjegyzéken feltüntetett OEVK 
egyéni szavazólapja 

 pártlistás 

f + h 

 népszavazás 

 a névjegyzéken feltüntetett OEVK 
egyéni szavazólapja 

 a névjegyzéken feltüntetett 
nemzetiségi 

csak a népszavazásra írt alá csak f  népszavazás 

csak a választásra írt alá 

csak g 
 a névjegyzéken feltüntetett OEVK 

egyéni szavazólapja 

 pártlistás 

csak h 

 a névjegyzéken feltüntetett OEVK 
egyéni szavazólapja 

 a névjegyzéken feltüntetett 
nemzetiségi 

 

 
 

2. Az SZSZB a szavazólapokat a bal felső sarkukon, a megjelölt helyen a hivatalos bélyegzővel, a 
választópolgár jelenlétében lebélyegzi. 
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A szavazólapot úgy kell lebélyegezni, hogy szabad szemmel is egyértelműen megállapítható legyen a 
hivatalos bélyegzőlenyomat megléte a szavazólapon. 

A szavazólap lebélyegzésére kizárólag a HVI által kifejezetten erre a célra az SZSZB rendelkezésére 
bocsátott hivatalos bélyegző használható! A bélyegző az azon szereplő felirattól és a tinta színétől 
függetlenül alkalmazható. 

FIGYELEM! A bélyegző hiánya a szavazólap érvénytelenségét eredményezi!  

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

3. Az SZSZB a szavazólapokat a borítékkal együtt átnyújtja a választópolgárnak. 

A szavazásra kétféle boríték szolgál! 

A fehér borítékot azoknak a választópolgároknak kell átadni, akik a szavazókör területén lakcímmel 
rendelkező választópolgárok névjegyzékében szerepelnek. 

A zöld borítékot azoknak a választópolgároknak kell átadni, akik az átjelentkezett választópolgárok 
névjegyzékében szerepelnek. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgárnak olyan borítékot kell átadni, 
amelyen annak az egyéni választókerületnek a megjelölése van feltüntetve, amely a választópolgár 
aláírására szolgáló rovatban az átjelentkezettek névjegyzékén szerepel! 

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgárt tájékoztatni kell arról, hogy miután a szavazólapjait a zöld 
borítékba tette, a zöld borítékot ragassza le, ellenkező esetben a szavazata érvénytelen. 

A borítékot kérés nélkül át kell adni a választópolgárnak! 

Tilos a borítékot visszatartani azért, hogy az SZSZB számlálási munkáját könnyítse. 

Tilos a boríték átadását megtagadni. 

10. A SZAVAZÓLAP KITÖLTÉSE 

1. A szavazólapok és a boríték átnyújtása után az SZSZB – ha ezt a választópolgár igényli – megmagyarázza 
a szavazás módját. A magyarázat nem irányulhat a választópolgár döntésének befolyásolására, nem 
tartalmazhat olyan buzdítást, agitációt vagy utalást, amely alkalmas a választópolgár döntésének 
befolyásolására! 

2. 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 felszólítja a szavazófülke igénybevételére. Ha a választópolgár a felszólítás ellenére sem használja 
a fülkét, nem kötelezhető annak használatára.  

A szavazólapok 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. A választópolgár bármilyen színű tollal szavazhat. 

Jogszabály nem tiltja, hogy a választópolgár a szavazófülkében lefényképezze a szavazólapját. 

3. Kitöltés után a választópolgár a szavazólapokat a borítékba helyezi és az urnába dobja. 

A fehér boríték használata nem kötelező a választópolgár számára. 

A zöld borítékot lezárva kell az urnába helyezni, ellenkező esetben a szavazatok érvénytelenek lesznek. 
Erre az SZSZB egy tagja a boríték urnába helyezése előtt is figyelmeztesse a választópolgárt! 

4. Előfordulhat, hogy a választópolgár olyan tartalmú igazolás kiállítását kéri a SZSZB-től, amely tanúsítja, 
hogy részt vett a választáson. Az SZSZB ilyen szavazási igazolás kiállítására – hatáskör hiányában – nem 
jogosult. 



23 

11. A VÁLASZTÓPOLGÁROK SEGÍTÉSE A SZAVAZÁSBAN 

Az SZSZB feladata a választópolgárok tájékoztatása a szavazás menetéről, és a választópolgároknak a 
törvény által előírt rendben történő segítségnyújtás is. 

Ennek keretében: 

1. Ha a szavazólapon szereplő jelölt vagy lista kiesett, az SZSZB a kiesett jelölt, lista nevét a szavazólapon, 
valamint a szavazólap képét megjelenítő plakáton áthúzza, valamint 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 valamennyi átjelentkezéssel szavazó választópolgár figyelmét hívja fel arra, hogy a zöld 
borítékot le kell ragasztania! 

4. Az SZSZB szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül – megmagyarázza a szavazás módját. 

5. Az, aki testi fogyatékossága vagy egyéb ok miatt önállóan nem tudja kitölteni a szavazólapot, ehhez általa 
választott segítőt (akinek nem kell választópolgárnak lennie, akár gyerek is lehet) vehet igénybe, aki a 
fülkébe kísérheti, és ott segíthet neki kitölteni a szavazólapokat. 

Az SZSZB-nek azonban meg kell akadályoznia, hogy a segítő visszaélésszerűen, több választópolgárnak 
is „segítséget nyújtva” befolyásoljon más választópolgárokat. (Különösen pl. szociális otthonokban 
mozgóurnázó SZSZB tagoknak kell a fenti körülményt is figyelembe venni a szavazás törvényességének 
biztosítása körében.) 

6. 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. Az SZSZB tagjai a segítségnyújtás során semmilyen módon nem 
befolyásolhatják a választópolgárokat abban, hogy kire vagy – népszavazás esetén – mely válaszra 
szavazzanak – ilyen befolyásolás sem a szavazat leadása során, sem azt megelőzően nem megengedett. Ha 
az SZSZB választott vagy megbízott (delegált) tagjai segítséget biztosítanak annak a választópolgárnak, 
aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, ez a segítség 
nem terjedhet ki arra, hogy a választópolgárt a jelöltek, listák, válaszok közötti döntésben befolyásolják. 
Az ilyesfajta segítségnyújtás során is semlegesen, pártatlanul kötelesek eljárni az SZSZB választott és 
megbízott (delegált) tagjai. 

7. 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 – lehetőleg két – tagja a választópolgár szavazólapját belehelyezi a szavazósablonba oly módon, 
hogy a sablon kivágásai sorban illeszkedjenek a szavazólapon feltüntetett, a szavazat elhelyezésére szolgáló 
körökhöz. Emellett az SZSZB átadja a választópolgárnak a jelöltek, listák, népszavazási kérdések 
felsorolását tartalmazó, Braille-írással készült tájékoztatót is. 

A szavazást követően a választópolgár a szavazólapokat kiveszi a szavazósablonokból, borítékba helyezi 
(a fehér boríték használata ebben az esetben sem kötelező, de a vak vagy látássérült 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. A választópolgár maga kell, hogy bedobja szavazatát az urnába, de szükség esetén fel kell 
ajánlani a segítséget ahhoz, hogy az urnát és az urna nyílását megtalálja. 

12. RONTOTT SZAVAZÓLAP CSERÉJE 

Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott 
szavazólapot az SZSZB bevonja, áthúzza, ráírja, hogy „RONTOTT”, egy külön e célra szolgáló borítékba 
helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. Az SZSZB a rontott szavazólap helyett újat – 
választópolgáronként és szavazólapfajtánkét – csak egyszer adhat ki. 
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13. SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL 

13.1. A MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM BEÉRKEZÉSE 

A mozgóurna iránti kérelemnek a szavazás napján 12.00 óráig kell megérkeznie írásos formában az SZSZB-
hez közvetlenül vagy a HVI közvetítésével. 

Közvetlenül a választópolgár vagy meghatalmazottja által aláírt dokumentumot legkésőbb 12.00 óráig kell 
beküldeni az SZSZB-hez: 

• a mozgóurna iránti kérelmet – amennyiben a választópolgár saját kezűleg írta alá – a választópolgár 
helyett bárki beviheti az SZSZB-hez, tőle meghatalmazást nem kell kérni, 

• amennyiben a választópolgár helyett meghatalmazott írta alá a kérelmet, a meghatalmazást is 
csatolni kell. 

A HVI közvetítésével 

• ha a kérelmet pénteken 16.00 órát követően a szavazás napján 12.00 óráig az ügyfélkapun nyújtja be a 
választópolgár, azt a HVI kinyomtatja, és eljuttatja az SZSZB-nek: 

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

- a szavazás napján 12.00 óráig beérkezett kérelmeket a szavazás napján, 12.00 órát követően kapja meg 
az SZSZB. 

13.2. A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA 

A szavazás napján közvetlenül az SZSZB-nek benyújtott, valamint a HVI által az SZSZB-nek továbbított 
mozgóurna iránti kérelmeket az SZSZB napközben bírálja el. 

A mozgóurna iránti kérelem akkor elfogadható, ha 

• írásban nyújtják be 

- az érintett választópolgár írta alá a kérelmet vagy 

- 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 (nem kell ezeknek a szavaknak szerepelnie 
a kérelemben, de az egyéb, ezek alá nem sorolható okból benyújtott kérelmet el kell utasítani), 

• a kérelem tartalmazza a választópolgár nevét, születési nevét (ez csak akkor szükséges, ha eltér a viselt 
nevétől), személyi azonosítóját, születési helyét, és a megadott adatok megegyeznek a névjegyzéken 
szereplő adatokkal, 

• 12.00 óráig beérkezett az SZSZB-hez vagy – interneten – a HVI-hez. 

A választópolgár kérheti, hogy ne a lakcímére, hanem egyéb helyre vigyék ki a mozgóurnát: 

• a szavazókör területén lakcímmel rendelkező polgárok névjegyzékében lévő választópolgár 

o ha lakcímként csak a település szerepel a névjegyzéken, a településen bárhova kérhet 
mozgóurnát, 

o ha lakcíme közterületet és házszámot is tartalmaz, akkor  

 a lakcímére kérhet mozgóurnát, akkor is, ha az a szavazókör területén kívül található, vagy 

 a szavazókör területén belülre bárhova kérhet mozgóurnát, 

• az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében lévő választópolgár a településen bárhova kérhet 
mozgóurnát. 



25 

 

Ha a kérelem nem felel meg a fentieknek, a kérelmet az SZSZB elutasítja, és a döntést jegyzőkönyvbe 
foglalja. 

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. 

Az SZSZB nem jogosult a kérelmen megjelölt ok – pl. fogyatékosság – valószerűségének vizsgálatára. 
Kizárólag a szerint vizsgálhatja a választópolgár által megjelölt okot, hogy az megfeleltethető-e valamely fenti, 
a törvényben felsorolt oknak. Például ha a kérelemben az szerepel a kérelmezés okaként, hogy a választópolgár 
eltörte a lábát, azt el kell fogadni mint a mozgásában egészségi állapota miatti gátoltságot. Elutasítani csak az 
olyan indokkal kitöltött kérelmet lehet, amely nyilvánvalóan nem sorolható egyik törvényes ok körébe sem, 
pl. a választópolgár vendégségbe várja rokonát, ezért nem akar elmenni otthonról. 

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

1. a választópolgár adatait átmásolja a névjegyzékről a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének 
pótlapjára (nemzetiségi választópolgár esetén a nemzetiség nevét is, átjelentkezéssel szavazó 
választópolgár esetén az OEVK megjelölését is), és 

2. a választópolgár adatait áthúzza a névjegyzéken, és feltünteti, hogy a mozgóurna igénylése miatt 
történt a törlés, 

3. ha a választópolgár nem a lakcímére, hanem egyéb helyre kér mozgóurnát, akkor annak címét is rávezeti 
a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékére. 

13.3. SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL 

13.3.1. SZAVAZÓLAPOK KEZELÉSE 

A választópolgár által esetlegesen elrontott szavazólapok kicserélése érdekében a mozgóurnás szavazáshoz 
minden fajta szavazólapból a felkeresett választópolgárok számánál tízzel több szavazólapot visz ki az 
SZSZB két tagja. Ha tíznél kevesebb választópolgárhoz megy ki az SZSZB két tagja a mozgóurnával, akkor 
szavazólapfajtánként csak a választópolgárok száma kétszeresének megfelelő számú szavazólapot kell kivinni, 
hiszen egy választópolgár számára a szavazólap csak egyszer cserélhető rontás miatt. A nemzetiségi 
választópolgárok számára a nemzetiségüknek megfelelő szavazólapokat is kell vinni! 

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok számára a megfelelő OEVK szavazólapjait és borítékjait 
is ki kell vinni! 

A mozgóurnás szavazáshoz a szavazólapokat 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 az a mozgóurnás maradékot tartalmazza, valamint a 
benne lévő szavazólapok számát is. 

13.3.2. A MOZGÓURNA KIVITELE 

A mozgóurnát az SZSZB két tagja viszi ki. Lehetőség szerint két választott tag vagy két ellenérdekű delegált 
vigye ki a mozgóurnát. 

A mozgóurnát  

• a szavazókör területén lakcímmel rendelkező polgárok névjegyzékében lévő választópolgár számára 

o ha lakcímként csak a település szerepel a névjegyzéken, a településen bárhova, 

o ha lakcíme közterületet és házszámot is tartalmaz, akkor csak a szavazókör területére (kivéve, ha 
a választópolgár névjegyzékben szereplő lakcíme a szavazókör területén kívül van, és nem ad meg 
más címet a mozgóurna kiviteléhez) 

• az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében lévő választópolgár számára a településen bárhova 

ki kell vinni. 

-
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A mozgóurnás szavazást úgy kell megszervezni, hogy az SZSZB tagjai minden igénylőhöz eljussanak a 
mozgóurnával, és 19 óráig visszaérjenek a szavazóhelyiségbe. 

13.3.3. SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL 

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 (pl. külön szobába mehet át a választópolgár, vagy az SZSZB tagjai 
elhagyják a szobát a szavazólap kitöltésének idejére). 

A szavazólap átvételének elismerése céljából a mozgóurnával szavazó választópolgár nem a névjegyzéket, 
hanem a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét írja alá. (A személyazonosság és a személyi 
azonosító vagy lakcím igazolása, az aláírás megtagadása vagy írásképtelenség, fogyatékosság vagy egyéb ok 
miatt akadályozott választópolgár esetén a névjegyzéknél ismertetett szabályokat kell alkalmazni.) 

Különösen pl. szociális otthonokban mozgóurnázó SZSZB tagoknak kell a szavazás törvényességének 
biztosítása körébenfigyelmet fordítaniuk arra, hogy a testi fogyatékossága vagy egyéb ok miatt a szavazólap 
kitöltésére önállóan nem képes választópolgárt a kérésére segítő személy visszaélésszerűen, több 
választópolgárnak is „segítséget nyújtva” ne befolyásoljon más választópolgárokat. 

13.3.4. VÍRUSVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS ESETÉN 

A betartandó vírusvédelmi intézkedések mozgóurnás szavazás esetén legalább az alábbi intézkedéseket 
foglalják magukban. 

A mozgóurnát szállító SZSZB tagok a mozgóurna kiszállításának megkezdése előtt, saját maguk és a 
választópolgárok számára, vegyék magukhoz a HVI által biztosított alábbi eszközöket: megfelelő számú 
maszk, egyszer használatos kesztyű, alkoholos gyorsfertőtlenítő. 

A mozgóurnás szavaztatás során az SZSZB tagjai viseljenek maszkot és egyszer használatos kesztyűt. 

Az SZSZB tagjai a lakásba csak akkor lépjenek be, ha a választópolgár nem tud az ajtóhoz jönni. 

A választópolgár számára – ha azzal nem rendelkezik – adjanak át egyszer használatos kesztyűt és 
maszkot, és kérjék meg, hogy a szavazás megkezdéséhez vegye fel azokat. Ezt követően kerülhet sor a 
személyazonosság ellenőrzésére, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének aláírására, a 
szavazólapok átadására. A választópolgár a kesztyű- vagy maszkviselés megtagadása esetén is szavazhat. A 
szavazólapot a választópolgár a lakásban töltse ki és helyezze borítékba, majd a bejárathoz visszatérve 
helyezze a mozgóurnába a borítékot. 

Hatósági házi karanténként kijelölt lakás esetén a szavazást követően az SZSZB tagjai haladéktalanul húzzák 
le a védőeszközöket (hulladékként kezelendők), fertőtlenítsék le alkoholos gyorsfertőtlenítővel a kezüket, 
majd – a következő címen történő szavaztatást megelőzően – vegyenek fel új védőeszközöket. 

Egészségügyi intézményben koronavírussal kezelt fertőzőbeteg esetében fenti szabályok mellett az intézmény 
járványvédelmi szabályainak betartása is kötelező. 
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14. VISSZAUTASÍTÁS 

Az alábbi esetekben kell felvenni a visszautasítottak 
jegyzékére a szavazni szándékozó, de a törvényi 
feltételek hiányában arra nem jogosult személyt: 

• személyazonossága igazolása céljából nem 
mutat fel elfogadható igazolványt, 

• igazolványa érvénytelen (lásd 7.1.2. pont), 

• az igazolvány nem a megjelent választópolgáré, 

• sem a személyi azonosítóját, sem a lakcímét nem 
tudja igazolni, 

• a szavazóhelyiségben megjelenő választópolgár 
a mozgóurnát igénylő választópolgárok 
jegyzékén szerepel, 

• az igazolványán szereplő névvel és személyi 
azonosítóval vagy lakcímmel nem található a 
névjegyzéken (mozgóurnás szavazásnál a 
mozgóurnát igénylő választópolgárok 
jegyzékén), 

• már mind a népszavazás, mind az országgyűlési 
választás szavazólapjának átvételét aláírásával 
igazolta a névjegyzéken, azaz már mindkét 
eseményen szavazott, 

• megtagadja a névjegyzék aláírását. 

 

A visszautasításról az SZSZB dönt (eltérő álláspontok esetén többségi szavazással), 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, akit az SZSZB visszautasított, később visszatér szavazni, és orvosolja a visszautasítás okát (magával 
hozza az érvényes igazolványát, vállalja a névjegyzék aláírását, az SZSZB megtalálja a névjegyzéken), nem 
akadálya a szavazásának az, hogy már szerepel a visszautasítottak jegyzékében (a visszautasítottak 
jegyzékéből ilyen esetben nem kell törölni). 

  

VISSZAUTASÍTOTTAK 
JEGYZÉKE 

__________ te!E-~lé~ ::i::a ... a.zcli.ór.oorszáma1: ITIJ 
"'-----"'----"' 

A „ilanutaeítottpolgiÍJ-

c,a.alidiNIIIDntve latci1n1 A viNZMJta1íti, oh 

---------~-----~c_.,ap 

je!;lyzókönyvwzetó 
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15. NAPKÖZBENI JELENTÉS 

Az SZSZB egyik (választott vagy delegált) tagja vagy a jegyzőkönyvvezető vezeti a számlálólapot. Minden 
olyan választópolgárt számba kell venni, aki aláírta a névjegyzéket (ideértve azt is, aki helyett az SZSZB 2 
tagja írta alá). 

 
Külön kell számolni a népszavazás oszlopában aláíró, és külön az országgyűlési választás oszlopában aláíró 
választópolgárokat. Akik mindkét helyen aláírják a névjegyzéket, azokat mindkét helyen számolni kell. 

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 szavazó választópolgárok 
számát a HVI-nek, ez a napközbeni jelentés. 
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16. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY 

Az SZSZB elnöke felelős a szavazás napján a szavazóhelyiségben a rend fenntartásáért, szavazást zavaró 
események elhárításáért. Ennek érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező. 

A szavazóhelyiség rendjének fenntartása a választópolgárok választójogának zavartalan gyakorlása érdekében 
szükséges. 

A szavazás titkosságának biztosítása érdekében a szavazókat meg kell kérni, hogy használják a szavazófülkét, 
illetve a kitöltött szavazólapokat azonnal az urnába kell dobni. 

Az SZSZB-nek meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni 
próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban az SZSZB tagjai rendfenntartási célból sem 
alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben érnek tetten valakit, a rendőrség 
megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható. Az SZSZB továbbá az adott 
szavazókörben szavazni jogosult választópolgárt nem utasíthatja vissza rendfenntartásra hivatkozva, azaz nem 
akadályozhatja meg a választójog gyakorlását pusztán rendfenntartási indokból. A kirívóan rendzavaró 
választópolgárt legfeljebb meg lehet kérni, hogy hagyja el a szavazóhelyiséget és kevéssel később térjen vissza, 
de nem lehet “kitiltani” a szavazóhelyiségből. 

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. Ha a választópolgárok ilyen cselekményeket az SZSZB-nél észrevételeznek, tájékoztatni 
kell őket, hogy az OEVB-hez nyújthatnak be kifogást. 

Rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely a választás szabadságát vagy a szavazás 
titkosságát, illetve a választás lebonyolítását veszélyezteti. 

A teljesség igénye nélkül ilyenek lehetnek: 

• rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamely tagjához, 

• haláleset történik a szavazóhelyiségben, 

• bombariadó, 

• tűz üt ki, áramszünet következik be a szavazóhelyiségben, 

• tettlegesen bántalmazzák az SZSZB tagját, 

• a választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, 

• kábítószer hatása alatt álló vagy ittas személy akadályozza a választópolgárokat a szavazásban, vagy 
inzultálja az SZSZB tagjait, 

• rendbontó személyek a szavazóhelyiség bútorzatát megrongálják, felborítják a szavazófülkét stb., 

• a szavazóhelyiségben tartózkodó személy vagy személyek (ideértve a segítőket is) befolyásolni 
próbálják, megfélemlítik, fenyegetik, utasítják valamely választópolgárt vagy választópolgárokat a 
szavazásra, az attól való tartózkodásra, vagy valamely jelöltre, listára, válaszra történő szavazásra stb., 

• az SZSZB tagjai a választópolgárnak történő segítségnyújtás során megkísérlik befolyásolni a 
választópolgárt. 

A rendkívüli események súlyuk szerint két csoportba sorolhatók: az egyik körbe azok tartoznak, amelyek az 
SZSZB elnökének döntése nyomán gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem 
veszélyeztetik. 

Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. 
Ilyenek többek között: 

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

• ha haláleset történik, 

• ha bombariadó van. 

Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell (az urna nyílását le kell 
ragasztani, a választási iratokat a szállítódobozba kell zárni), 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. 
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A rendkívüli események tényének rögzítésére nyomtatványminta áll rendelkezésre, melyet a 
jegyzőkönyvvezető tölt ki. A rendkívüli eseményről készült jegyzőkönyv másolatát a jegyzőkönyvvezető 
haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjének. 

 
  

JEGYZÖKÖNYV 
a szavazás kOzben elófordutt rendkívüli eseményrő~ 

illetve a szavazatsz.iml.110 bizottság.' szavazatszedő albizottság l helyi választási bizotts.ig 
elnökének! külképviseleti választási iroda vezetöjének a rend fenntartása érdekében tett 

intézkedéséről 

Késa:ütt: év ----- hó nap -------- lelepülés 
tcalLt'l/1.ér szám alatt. a __ Slamú szavazókör ~~ében_ 

Jeten vannak: 
SZSZllol-Ml/KÜYI elnöl<eM!Ze\ÓJe 

SZSZBIHYB"'"ÜYI tag;aí 

A szavazilS közben előfoffluló rendüvüli esemény, illetve a szavaz.atszámlilló bizottság / szav.azatszedö 
albizottság J lietyi válamisi bizot1ság etnökének / külképviseleti választ.isi iroda vezeIDjének a rend 
fenntartás.a érdekében lett inlézk:edése: 

A Jegyző~ón:f" továbbilVa ""' óra 

az SZSZB/szavazalSZl!dö ,._t,ZDttságlHY8/ICÚYI 
elnot.eivezelqe 

perc 

1"9yzötwnyvveze1ö/KOVI vezeqe 
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17. 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 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 fel kell vezetni mindhárom szavazóköri jegyzőkönyv mindkét 
példányának (összesen 6 db) „B” mezőjében. 

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 lezárásának időpontját a jegyzőkönyvvezető haladéktalanul jelenti a HVI-nek. 

• egyéni 

 

 

 

 

 

 

 

 

• listás 

 

 

 

 

 

• népszavazási 

 

  
B 

B A·szavazás·lezárásának·idópontja ___ ____ 

A ·vissz.autasftottak-jegyzékén ·szereplöl< ·sz~ma: 

Rontoll-szavazólapok-sz~ma: ___ _ 
A ·névjegyzékben ·lévö. -a -szavazOkörben 

lakcímmel rendelkezö-választOpolgaroK száma: ( ..... J 
Szavazokent-magjelent. -a -szavazókörben -1 

lakcimmel·rendelkezö·valasztópolgárok·szama: 

Az-FE -rovatot-az-ósszeslt6-/ap-l. -táblázatából-ke/1-átmáso/m! 

Az.-átjelentkezelt-választópolgárok• 
névjegyzékében ·lévö·válasitöpolgárok ·száma: ( •••.• ) 

AE 

FE 

BOE 

Átjelentkezéssel ·szavazóként megjelenl-1 1 GE 
választópolgárok-száma,._ ____ __,_ 

B 

A ·GE ·rovatot-az ·ősszesítö ·lap ·IIA ·táblázatából-kell ·átmásolni! 

A·szavazás·lezárásanak:·idöpontja ___ _ 

A ·visszautasítottak 'jegyzékén·szereplök ·száma: ___ _ 

Rontott•listás ·szavazólapok ·száma: ___ _ 

Az· átjelentkezett· v á lasztópo lgá rok:szá ma : ( •.••• ) 80 l 

ÁtJelenltezéssel·szavazóként·megJelent•□ 
Cil 

vá lasztópo lgá rok ·száma: 

A ·GL ·rovatot·arósszesftéf·fap·f/A. ·táblazatából'kel!·átmá50fni.' 

A·5.Zavazas·lezárásának·ldőpontja ==i 
Avisszaulasitot1Bk jegyzékén szerepl6k sZéma. 

Rontott ,zavazólapok néma: 

A névjegyzékben ·lévö. ·a ·szavazo körben ·lakc lmmel 
rendelkezö-vál.asztopolgarok sZJ1ma. 

(..,,,) AR Az-áljelen lkezett ·vá lasztOpolgárok · n~vJegyz~k~be n-~vö · ( ..... ) BOA 
valasztópolgárok száma. 

rendel~ezó választópolgárok széma. FR YÍll9Szt6polgárok száms. GM 
Szavazókentmegielent.-a szavazókörben lakcimmel D 

(Az l'R rovalo/ az Oss.zssi~ Jap I t.lllilm.r.illól Isi/ Blmásoll111/ 

Áljelentkezés:rel szavazókent meQielent D 
1A GR rovBlol az Osszesiró lap VA tálllázMM!ól hl/ 11/nrásoll'tl') 
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18. A JEGYZŐKÖNYVEK KITÖLTÉSÉNEK SZABÁLYAI 

A szavazóköri eredményről 3 jegyzőkönyvet kell – két-két példányban – kiállítani:  

• az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyvet, 

• az országos listás szavazóköri jegyzőkönyvet és 

• a népszavazás szavazóköri jegyzőkönyvét. 

A jegyzőkönyveket tollal kell kitölteni. 

A jegyzőkönyveket a jegyzőkönyvvezető az SZSZB döntései alapján tölti ki. A jegyzőkönyvvezető feladata 
a pontos, teljes kitöltés, valamint annak ellenőrzése, hogy a jegyzőkönyveket minden SZSZB-tag aláírta. 

Külön felhívjuk a figyelmet azoknak a mellőzhetetlen számszaki és logikai egyezőségeknek a 
szükségességére, melyekre a jegyzőkönyvek az egyes rovatokat illetően nyomatékosan utalnak. Kérjük, hogy 
az összeadások, illetve kivonások eredményeit minden esetben többször ellenőrizzék! 

Csak az a jegyzőkönyv tekinthető 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 (satírozás nem jó!), a helyes, valós adat 
beírásával, az SZSZB elnöke és a jegyzőkönyvvezető kézjegyének feltüntetésével és lebélyegzéssel lehet 
elvégezni úgy, hogy a javítást követően a helyes adat olvasható legyen. 

Az üres rovatokba 0-át kell írni, de egyéb egyértelmű megjelölés is elfogadható (pl. áthúzás). 

A jegyzőkönyveket az egyes mezők megnevezésének sorrendjében, „A”-tól kezdve kell kitölteni.  

A szavazóköri eredményeket megállapító jegyzőkönyveket azok első oldalán, három eltérő időpontban, az 
alábbiak szerint kell aláírni: 

• reggel, a szavazás megkezdésekor, 

• este, a szavazóköri eredmény megállapítását és a jegyzőkönyvben történt rögzítését követően – ekkor a 
második oldalon is alá kell írni, valamint 

• a delegált tag a jegyzőkönyv másolatának átvételekor is. 

A jegyzőkönyveket előre aláírni tilos! 

19. A SZAVAZATSZÁMLÁLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

1. 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. 

2. A fel nem használt szavazólapokat meg kell számolni, és a kötegelő csíkok segítségével kötegelni 
kell. Minden egyes kötegelő csíkra rá kell írni a kötegben lévő szavazólapok fajtáját (egyéni – pártlistás 
- nemzetiségi listás - népszavazási) és számát. 

3. Meg kell számolni a visszautasítottak jegyzékén szereplők számát, és azt fel kell tüntetni mindhárom 
szavazóköri jegyzőkönyv mindkét példányának (összesen 6 db) „B” mezőjében. 

4. A rontott szavazólapokat ki kell venni a borítékból, szavazólap-fajtánként külön-külön meg kell 
számolni, majd vissza kell helyezni a borítékba és a borítékot le kell zárni. A rontott szavazólapok 
számát szavazólap-fajtánként fel kell tüntetni a megfelelő szavazóköri jegyzőkönyv mindkét 
példányának (összesen 6 db) „B” mezőjében. 

  

□ 
□ 
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• egyéni 

 

 

 

 

 

 

 

 
• listás 

 

 

 

 

 

• népszavazási 

 

 

 

 

 

 A névjegyzékek, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, a jegyzőkönyvek és a 
szállítóborítékok kivételével valamennyi iratot, nyomtatványt el kell csomagolni. 

 

20. A MEGJELENT NEM ÁTJELENTKEZETT  
VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA 

• Ha a névjegyzéken csak „a” és „b” oszlop van, az „A” változat (20.1. pont) szerint kell eljárni 
→ lapozzon a 34. oldalra! 

• Ha a névjegyzéken csak „a” és „b” és „c” oszlop van, a „B” változat (20.2. pont) és a 20.5. pont szerint kell 
eljárni → lapozzon a 35. oldalra! 

• Ha a névjegyzéken csak „a” és „b” és „d „oszlop van, a „C” változat (20.3. pont) szerint kell eljárni  
→ lapozzon a 37. oldalra! 

• Ha a névjegyzéken „a”, „b”, „c” és „d” oszlop is van, a „D” változat (20.4. pont) és a 20.5. szerint kell eljárni 
→ lapozzon a 39. oldalra! 

  

B 

B A·szavazás·lezárásának ·idöpontja ~===:::; 
A ·visszautasrtottaK jegyzékén szereplök ·száma: 

Rontott-szavazólapok ·száma: ____ _ 
A névjegyzékben ·lévö, ·a ·szavazókörben • 

lakclmmel ·rendelkezö ·választöpolgárok ·szama: (. · ... ) 

szavazóként·megJelent, ·a •szavazókörben ·[ 
lakcimmel ·rendelkező ·választópolgárok ·szama: 

Az-FE ·rovstot-az·Összesltő ·lap 1. ·táblázatából ·kell ·átmásofni! 

AE 

FE 

Az ·átjelentkezetl·választópolgárok · BOE 
névjegyzékében ·lévő ·választópolgárok ·száma: ,---(_._· ._ •. )_.., 

B 

Átjelentkezéssel ·~zava7ökén~·megje_lent·1 1 GE 
valasztopolgarok-szama ~----~-

A ·GE·rovatot ·az ·Ősszesítö ·lap ·//A. ·táblázalából ·kell ·átmásofni! 

A·sz:avazás ·lezárásának ·Tdöpontja - === 

A ·visszautasítottak ·jegyzékén·szereplök ·száma: - ==-== 

Rontott·listás·sz:avaz:ólapok ·száma: ___ _ 

Az-átjelentkezett·választópolgárok·száma: (. .... ) BOL 

Átjelentkezés.sel·szavazóként·megjelent,□ 
GL 

válasrtópolgárok·száma: 

A ·GL -rovatot-az ·összesitö-/ap ·J/A. ·táblázatiibóJ-ke/J·átmásoln/1 

A· szavazas ·lezárasán ak ·idöpc nlj a. 

A•viss.zautasitottakjegyzékén·szereplök·száma: 

Rontott·szavazólapcK·száma: 

A• nevjegyzékben ·lév/:1, ·a ·szavazókörben ·lakc I mmel • 
rendelkezö·valasztópolgarok·száma: (. . ... ) 

1 

1 

AR Az ·átjelentkezett ·villasztópolgérok ·oévjeg yzékél:>e n ·tév/:1· 
v alasztópolgárok ·száma: ( ..... ) BOR 

Szavazóként1T1egjelent,-a-szavazókörben lakcímmel ·□ 
rendelkező·választópolgitrok száma. FR 

Áljelentkezl:ssel·szavazókl:nt·megjelenl □ 
villasztópolgárok·1izáma: GR 

(Az·FR•IOValot·az •Összesftii ·fap •I. •/l!blilzatllbó!-ke/1-álm/Jsolnl.? (A •GR·tovafot,az Összesltö-lap ·l!A •lablllzatlibóNce//•Mmot.solni!) 
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20.1. „A” VÁLTOZAT – HA CSAK „a” ÉS „b” OSZLOP VAN A NÉVJEGYZÉKEN 

6.1. A népszavazáson szavazók száma („a” oszlop) 

6.1a. Meg kell számolni a névjegyzék „a” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az 
összesítő lap „a” oszlopának 5. sorába 

6.1b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének (és pótlapjának) 
„a” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az összesítő lap „a” oszlopának 
6. sorába 

6.1c. Az összesítő lap „a” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget 
be kell írni az FR rubrikába az összesítő lap 4. sorában 

6.2. Az országgyűlési választáson (egyéni és pártlistás) szavazók száma („b” oszlop)  

6.2a. Meg kell számolni a névjegyzék „b” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az 
összesítő lap „b” oszlopának 5. sorába 

6.2b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének (és pótlapjának) 
„b” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az összesítő lap „b” oszlopának 
6. sorába 

6.2c. Az összesítő lap „b” oszlopának 5. és 6.  sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget 
be kell írni az FP, FE, FL rubrikába az összesítő lap 4. sorában 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Lapozzon az 44. oldalra!  

□ 

□ 

□ 
□ 

□ 
NÉVJEGYZÉK 

ORSlAGGYÜL~ I KÉPVISELŐI< VÁLASZTÁSA, ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS-(• •uv.zis n11pja) 
(TELEPOLÉS es vilasz~&ru/etJ 

(szava:r~ör sorsziim•) WmU: szavuókör ((sza1,111ző/J~ cime))' 
MOZGóuRNÁT IGÉNYLŐ VÁLAm'ÓPOlG4ROI< JEGYltKE 

AIZIYUól:1pit'lfi1lénllk19azo1.a11 
ORszAc.GYOU:SI KÉP'i/Sl;LÖI( Vi.u.SZTASA, ORszAGOS NÉPSZ.lVAZÁS- (11 ,rnarif napp) 

(TELEPOI..Es" yJ/,ulfdlrri'II!) 
(u11v1z6tót 5CJFSlJm,J sümll lWIVIIÓ~ór (/StllV.&Z~ Cfme)) 

A SUYazó„örbtn lakcimrnel renótlkezó 
vilautópol~rok 1d111ai 

/NEV) 1,~,.,, 
=•s--., 
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(,_,.,,,llOl'ICdÍIO} 

(~m,IM#ó} 
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(~11r,r,o,M} 

,,~11zooosifoJ 

(U~llOIIOS"61 

(•~•zormllój 

(il~IIZOl'IO:S/ló) 

(ri......,.,ionos/toj 

niipN.tVUH .,,.,..,, .. 
(.;>u) 

c„u) 

c„u) 

(11.?U} 

(•;,u) 

(.;,u) 

(.;,u] 

(11.?U) 

(•,uJ 
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c„u) ...................................... 
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ir~..., 
1. ,.._, _ .. _ 

- ~HIMIR ..... htn.l ·-... , -fi-~=--....... 

I.-A·szavazokorben·lakc1mmel·rendelkezo-va..lasztopolgarok1 

. ........... C',<'l ... . 

(',<') 

. .. , .... , .. 

..... c""J .. 

ÖSSZESITÖ·LAP1 

:+7ia-a·névjeqyzéken·nem-$Zerepe/-nemzetiséiii·vaoy·olyam11Jl~ztópo/aér, ·aki·csak ·eqyéni·szavazólapot kaphal/1 
0 •• bff 

• 
Nitpszavazbq Egytnl·h-párUi1lá1 • 

A· nivJogyz•kbtn- h - mo,góumál· lgénylO- válHztópolgárok· AR:• AP,·AE.-Al • 
1• Jogyúk..,.n-sz••8l'IO·vála1ztópolgárok-ozárnau 

A névjcgy7el: zárá .. ,kor,, oé>)cgyzékben I....O·vál:is716poloárol< • p 

2• 
száma• 

A néYJel,-yzék tárésakOI , nl0lg6clnl!t igény\6-válas,16polgárok • p 

3• 
J•lfYLékében léw v;l/1n,16polg~ szi,m•• 

FR:• FP; FE: Fl • 
4• Szov:,zókénl·megjolenhólosztópolgórok·szöm, (• ·5·• ·8) • 

• • 
S• A né,,Jegyzél(ben IM al.!I•- sz/JmaP 

A nmgóunial ,uériytó vále.,Jópolgillok ,egy,ékén és póO•~'f•m n n 
6• lév6 llláirásot. ubrnao 

:J 

::i 

a 

::i 

0 

0 

a 

a 

. ,,,,., 
-

-
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20.2. „B” VÁLTOZAT – HA CSAK „a” ÉS „b” ÉS „c” OSZLOP VAN A NÉVJEGYZÉKEN 

6.1. A népszavazáson szavazók száma („a” oszlop) 

6.1a. Meg kell számolni a névjegyzék „a” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az 
összesítő lap „a” oszlopának 5. sorába 

6.1b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének (és pótlapjának) 
„a” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az összesítő lap „a” oszlopának 
6. sorába 

6.1c. Az összesítő lap „a” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget 
be kell írni az FR rubrikába az összesítő lap 4. sorába 

6.2. A pártlistára (egyéni és pártlistás) szavazók száma („b” oszlop) 

6.2a. Meg kell számolni a névjegyzék „b” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az 
összesítő lap „b” oszlopának 5. sorába 

6.2b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének (és pótlapjának) 
„b” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az összesítő lap „b” oszlopának 
6. sorába 

6.2c. Az összesítő lap „b” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget 
be kell írni az FP rubrikába az összesítő lap 4. sorában 

   

  
 

  

 

NtvJt:GYlfll 
OFISÚGGvOltSIKtPll'llf:LÓk\l.\uaZTAU., ORWG0S MEPW'l.&.tÁ3-/f'1und1 MAI„ 

1mLl'lh.És ,,....,.,MNn1MJ 
ftaWIOllilltlOl'llMM,lt~Wtu~\/mvuitit1,•f!eftifnf)J 

1. A s:r.a'Vazókörben lakclmmel rendelkező 'Választópolgárck 

IIOlGOURJIIATIGOO'tó\lAI.ASlfóPol~OKJEGY'ltkE 
~GGYiJLtSI KtPYISELÓK \IM.Álll'AsA.ORSlÁGOS NÜ'SU.\1.-.zAS- I• u..-11H fftJlll) 

fT'ELEt>OI.ÉS á \lNu1111hM11~ 
fl lt'f'u61,lf1otsdt11tj lUll!Otuo'l~ l{stf>'•!Me.~ii1N)I 

AUM-·--"""'•I,__..,_ 
v~m"" 

·········'""''···· 

········'""'' 
IE::.,,..., r......,.•- ········'""'···· 

,__J;;'"°:::::---,.. r__,,, __ 1---~~-.._-
r~.,... .......... _,("fUJ {"flll 

' -~~=--•-

••• ....... {A:jll,IJ •.. 

ÖSS2ESIT6 LAP 

/ha a néviegyzéken szerepel nemzeUségi választópolgár. de nem szere iel o/van vá/aszlópolgár. aki csak eayéni szavazólapot kaphat) 

a b < b+c 

Nép.,.vazis Egyéni ts pl~lislb Egyéni is Vilnztas ósuesen nemzetiMgi listás 

1. 
A névjetyz.Hben és mczg6umál igényt6 vilnztöpofgarok AR: AP'. AH: AE, Al: 
i-,..,...Ak9ben surenlO vilautö.Wnirok Wma 

2 A né',je9yzék zárásako, a flévíegyzékl)on ~v6 
válautópclg!rol\ Sláma 

3. A n~yzék zatits.akor a mozgóurnitl igénJiő 
,a1au16pclgárol\ jegyzékében lév6 vólaszlópolgárol< száma 

FR: FP FN, FE, FL: 
4. Suvaz~ként m~lent dlasztópolgirok u.áma (= 5 • 6) 

5. A n~yzékben IM alairásol< szarna 

6. 
A mozgóurnát igénjtii vólasztópolgárol< jegyzékén és 
pói>pjaón lévcl aijlrásol< száma 

' 

1 

1 

: 
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6.3. A nemzetiségi listára (egyéni és nemzetiségi listás) szavazók száma („c” oszlop) 

6.3a. Meg kell számolni a névjegyzék „c” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az 
összesítő lap „c” oszlopának 5. sorába 

6.3b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének (és pótlapjának) 
„c” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az összesítő lap „c” oszlopának 
6. sorába 

6.3c. Az összesítő lap „c” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget 
be kell írni az FN rubrikába az összesítő lap 4. sorában 

6.4. Az országgyűlési választáson (választás összesen) szavazók száma összesen („b + c” oszlop) 

6.4a. Össze kell adni az összesítő lap „b” és „c” oszlopának 5. sorában lévő számokat, és az összeget 
be kell írni az összesítő lap „b+c” oszlop 5. sorába 

6.4b. Össze kell adni az összesítő lap „b” és „c” oszlopának 6. sorában lévő számokat, és az összeget 
be kell írni az összesítő lap „b+c” oszlop 6. sorába 

6.4c. Az összesítő lap „b+c” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az 
összeget be kell írni az összesítő lap „b+c” oszlop 4. sorában lévő FE, FL rubrikába (ennek meg 
kell egyeznie az FP és FN rovatok összegével: FE, FL=FP+FN) 

   

 
 

 

 

 

 

→ Lapozzon az 42. oldalra!  

□ 

NtvJEGYZElli 
ORSU.GG'r04..,si l(f:P\IISl~ÖM VAL.l&Z1AU.. OR&Z.lr.Gos jjfPW'fJ.U.3 -(a SUWT~I MAI~ 

(11W'Ol.t$kv.._,~ 
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,.____,,ilrilriirwfl.,...r-

........ .,..l • plrtloüo .,,. .. ,,.NmNIII~ 
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l~l ..... . 

...... ~ .. * --

1. A szavazókörben lakcímmel 11ndelkezó választópolgárok 

1. 1:::,-, ......... ~ ................ 

ÖSSZEslró LAP 
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("'fu) 

(..,u} 
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"") 

..... _,_, ("-jNJJ -

'""'' 
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• b e 

Népsuvms Egyéni és pirtlislb Egyéníft 
nenu.etlMgi listás 

1. 
A nfvjegyztkben es mozgOUmilt igenyló v.ilasztöpolgirok AR: AP AN· 
i1tn»-7ákiben 1zer1pl6 válnztóDBlnárok 1Urm 

2. A né,jegyzék zárásakor a névj~n lévő 
váliW!ópolgárok Sláma 

3 A nevjegyzék z.árhakor a mozgOurnál igMytö 
vá~>Zlópolgárok ~zékébeo lével ,,..,Sl10t)Oigarok $Záma 

FR: FP· FN 

• Suvuóként meglelenl valmt61)olgarok száma (• S+ 6) 

S. A névJegyzékl>en lévő ai.;;rasok száma 

6. 
A mozgóurnát igénjlll választópolgárok jegyzékén és 
pól)apjain lévó alálrások száma 

-- ....... 
(""') 

"") 

(""') /tltEMlntWJ/ 
or, 

'"'") 
l~J 

""' 
c .... i 

( lljlll) 
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VtJasztb ÖHZtsen 

AE, AL: 

Ft, FL: 
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20.3. „C” VÁLTOZAT – HA CSAK „a” ÉS „b” ÉS „d” OSZLOP VAN A NÉVJEGYZÉKEN 

6.1. A népszavazáson szavazók száma („a” oszlop) 

6.1a. Meg kell számolni a névjegyzék „a” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az 
összesítő lap „a” oszlopának 5. sorába 

6.1b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének (és pótlapjának) 
„a” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az összesítő lap „a” oszlopának 
6. sorába 

6.1c. Az összesítő lap „a” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget 
be kell írni az FR rubrikába az összesítő lap 4. sorába 

6.2. A pártlistára (egyéni és pártlistás) szavazók száma („b” oszlop) 

6.2a. Meg kell számolni a névjegyzék „b” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az 
összesítő lap „b” oszlopának 5. sorába 

6.2b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének (és pótlapjának) 
„b” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az összesítő lap „b” oszlopának 
6. sorába 

6.2c. Az összesítő lap „b” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget 
be kell írni az FP, FL rubrikába az összesítő lap 4. sorában 

   

 
  

□ 
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ÖSSZESfró LAP 

1. A szavazókörben lakcímmel rendetkeió vatasztópolgárok 

'""""' , .... , ........... . 
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• b d 

Mépsz:avazás Egyéni és pánlisth Csakogyénl 
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W!UTfkében uer&Dl6 válam.óooloi1ok szarna 
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vá~sztopolgárOk jegyzékében ló"5 vál&sztópolgárok száma 

FR: FP, FL 
4. SuvazOkínt megjelent vilnztópolgirok súma (= S+ 6) 

S. A név}egyzikben lé"6 a13lr3sotc u.ima 

6. 
A mozgóurnát igénylő v.\lasztöpolgárok. jegyzék&n és 
pót!apjain \éY6 alálrásol< száma 
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Egyéni ÖSSUSBn 

AE: 

FE: 
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6.3. A csak egyéni szavazólapon szavazók száma („d” oszlop) 

6.3a. Meg kell számolni a névjegyzék „d” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az 
összesítő lap „d” oszlopának 5. sorába 

6.3b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének (és pótlapjának) 
„d” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az összesítő lap „d” oszlopának 
6. sorába 

6.3c. Az összesítő lap „d” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget 
be kell írni az összesítő lap „d” oszlopának 4. sorába 

6.4. Az országgyűlési választáson egyéni szavazólapon szavazók száma összesen („b+d” oszlop) 

6.4a. Össze kell adni az összesítő lap „b” és „d” oszlopának 5. sorában lévő számokat, és az összeget 
be kell írni az összesítő lap „b+d” oszlop 5. sorába 

6.4b. Össze kell adni az összesítő lap „b” és „d” oszlopának 6. sorában lévő számokat, és az összeget 
be kell írni az összesítő lap „b+d” o szlop 6. sorába 

6.4c. Az összesítő lap „b+d” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget 
be kell írni az összesítő lap „b+d” oszlop 4. sorában lévő FE rubrikába 
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20.4. „D” VÁLTOZAT – HA „a”, „b”, „c” ÉS „d” OSZLOP IS VAN A NÉVJEGYZÉKEN 

6.1. A népszavazáson szavazók száma („a” oszlop) 

6.1a. Meg kell számolni a névjegyzék „a” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az 
összesítő lap „a” oszlopának 5. sorába 

6.1b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének (és pótlapjának) 
„a” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az összesítő lap „a” oszlopának 
6. sorába 

6.1c. Az összesítő lap „a” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget 
be kell írni az FR rubrikába az összesítő lap 4. sorába 

6.2. A pártlistára (egyéni és pártlistás) szavazók száma („b” oszlop) 

6.2a. Meg kell számolni a névjegyzék „b” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az 
összesítő lap „b” oszlopának 5. sorába 

6.2b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének (és pótlapjának) 
„b” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az összesítő lap „b” oszlopának 
6. sorába 

6.2c. Az összesítő lap „b” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget 
be kell írni az FP rubrikába az összesítő lap 4. sorában 
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6.3. A nemzetiségi listára (egyéni és nemzetiségi listás) szavazók száma („c” oszlop) 

6.3a. Meg kell számolni a névjegyzék „c” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az 
összesítő lap „c” oszlopának 5. sorába 

6.3b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének (és pótlapjának) 
„c” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az összesítő lap „c” oszlopának 
6. sorába 

6.3c. Az összesítő lap „c” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget 
be kell írni az FN rubrikába az összesítő lap 4. sorában 

6.4. A csak egyéni szavazólapon szavazók száma („d” oszlop) 

6.4a. Meg kell számolni a névjegyzék „d” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az 
összesítő lap „d” oszlopának 5. sorába 

6.4b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének (és pótlapjának) 
„d” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az összesítő lap „d” oszlopának 
6. sorába 

6.4c. Az összesítő lap „d” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget 
be kell írni az összesítő lap „d” oszlopának 4. sorába 
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6.5. Az országgyűlési választáson egyéni szavazólapon szavazók száma összesen („b+c+d” oszlop) 

6.5a. Össze kell adni az összesítő lap „b” és „c” és „d” oszlopának 5. sorában lévő számokat, és az 
összeget be kell írni az összesítő lap „b+c+d” oszlop 5. sorába 

6.5b. Össze kell adni az összesítő lap „b” és „c” és „d” oszlopának 6. sorában lévő számokat, és az 
összeget be kell írni az összesítő lap „b+c+d” oszlop 6. sorába 

6.5c. Az összesítő lap „b+c+d” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az 
összeget be kell írni az összesítő lap „b+c+d” oszlop 4. sorában lévő FE rubrikába 

6.6. Az országgyűlési választáson listás szavazólapon szavazók száma összesen („b+c” oszlop) 

6.6a. Össze kell adni az összesítő lap „b” és „c” oszlopának 5. sorában lévő számokat, és az összeget 
be kell írni az összesítő lap „b+c” oszlop 5. sorába 

6.6b. Össze kell adni az összesítő lap „b” és „c” oszlopának 6. sorában lévő számokat, és az összeget 
be kell írni az összesítő lap „b+c” oszlop 6. sorába 

6.6c. Az összesítő lap „b+c” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget 
be kell írni az összesítő lap „b+c” oszlop 4. sorában lévő FL rubrikába 
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20.5. „B” ÉS „D” VÁLTOZAT – A MEGJELENT NEMZETISÉGI VÁLASZTÓPOLGÁROK 
SZÁMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA NEMZETISÉGENKÉNTI BONTÁSBAN 

(a névjegyzék összesítő lapján a II. táblázat kitöltése) 

7.1. A névjegyzéket aláíró nemzetiségi választópolgárok száma nemzetiségenként 

7.1a. A II. táblázat 2. oszlopának „Összesen” sorába át kell másolni az I. táblázat „c” oszlopának 
5. sorában lévő számot  

7.1b. A névjegyzékben az egyes nemzetiségekre vonatkozóan külön-külön meg kell számolni a 
„c” oszlopban lévő aláírások számát, s ezt a számot kell a II. táblázat 2. oszlopába az adott 
nemzetiséghez tartozó sorba beírni 

7.1c. Ellenőrizni kell: a II. táblázatban a nemzetiségenkénti számok (azaz az (1) – (13) sorokban 
szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 2. oszlop „Összesen” sorában szereplő számmal 

7.2. A mozgóurnával szavazó nemzetiségi választópolgárok száma nemzetiségenként 

7.2a. A II. táblázat 3. oszlopának „Összesen” sorába át kell másolni az I. táblázat „c” oszlopának 
6. sorában lévő számot 

7.2b. A névjegyzékben az egyes nemzetiségekre vonatkozóan külön-külön meg kell számolni a 
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének (és pótlapjának) „c” oszlopában lévő aláírások 
számát, s ezt a számot kell a II. táblázat 3. oszlopába az adott nemzetiséghez tartozó sorba beírni 

7.2c. Ellenőrizni kell: a II. táblázatban a nemzetiségenkénti számok (azaz az (1) – (13) sorokban 
szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 3. oszlop „Összesen” sorában szereplő számmal 
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7.3. A választáson megjelent nemzetiségi választópolgárok száma nemzetiségenként 

7.3a. A II. táblázat 4. oszlopának „Összesen” (FN) sorába át kell másolni az I. táblázat 
„c” oszlopának 4. sorában (FN) lévő számot  

7.3b. A II. táblázatban soronként, azaz nemzetiségekre vonatkozóan külön-külön össze kell adni 
a 2. és a 3. oszlop rubrikáiban lévő számokat, és az eredményt a 4. oszlop megfelelő sorába kell 
beírni 

7.3c. Ellenőrizni kell: a II. táblázat 4. oszlopában a nemzetiségenkénti számok (azaz az (1) – (13) 
sorokban szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 4. oszlop „Összesen” (FN) sorában 
szereplő számmal 
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8. Az adatok átmásolása az összesítő lapról a jegyzőkönyvekre 

8a. Népszavazási adatok. Az összesítő lap I. táblázatának FR rovatában lévő számot át kell másolni 
a népszavazási jegyzőkönyv „B” mezőjében található FR rovatba 

 

 

 
 
  

ÖSSZESÍTŐ 1.AP 

1. A snvazókórben lakcímmel rendelkez6 v;ilasrtóooloárok 
/ha a nevieavzellen nem szemoel nemzetiséai vaav lllvan valasrlöoolaár :illi csak ~1 szavazólaool kaoha/J 

2. 

A ni..;.g)'Hkbln H inoz.góumit i9'nyló vilas.ztC>pOlgirok AR: 
Jtilyz,tibtl'I wi,epl6 vilH.rtópol9'roll SÚ1'11t 

A rw,;j~;r.lrasalto,a~~i.v6wál~rok ... .. 
A IYVJll9VZek zárasakor a IT'OZgóumít igénylö valnztópolgMok 
~le\lO vM~Wma 

Suvu6Unl megjelent v~~opolgi:rok sdm. (• 5 • 6) 

,.~-i.1r...,:,, 1,.,_,,,,..,._,w --

OSSU$/TOU., 

FR: 

"·" 

B 
A szavazás lezárásának időpontja : 

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: 

Rontott szavazólapok száma: 

A névjegyzékben lévő , a szavazókörben lakcímmel 
rendelkező választópolgárok száma 

Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel 
rendelkező választópolgárok száma: 

(Az FR rovatot az Összesítő lap I. táblázatából kell átmásolni!) 

AP,AE, Al 

FP, FE, Fl" 

( ..... ) AR 

D FR 

l A~llklwomtolr...dilllMDl„lllutopc,lg...._ 
11,r.,,.,._...l;h,, ~l..,......i_,,1 ,~ .. ~ . ...L dw,..,.~ tl,i:u,I 

' 1 ,.~"lli"Z.-,~-~~ 
wl!Kr~l'l';l--lr,ii,-a'~"'-

~,--............. - ·•·• 

ALAL; 

I" 

Az átJelentkezett választópolgárok névJegyzekében lévé ( ) BOR 
választopolgarok szarna ..... 

AtJelentkezessel szavazóként megjelent □ 
választopolgarok száma GR 

(A GR rovatot az Osszesi/ő lap IIA tablazatabol kell atmasoln1') 
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8b. Országgyűlési választás adatai. Az összesítő lap I. táblázatának FE rovatában lévő számot át 
kell másolni az egyéni jegyzőkönyv „B” mezőjében található FE rovatba  

• ha a névjegyzéken csak „a” és „b” oszlop van, akkor közös „FP, FE, FL” rovat van az összesítő 
lap I. táblázatában 

• ha a névjegyzéken csak „a” és „b” és „c” oszlop van, akkor közös „FE, FL” rovat van az összesítő 
lap I. táblázatában 

• ha a névjegyzéken csak „a” és „b” és „d „oszlop van, illetve, ha a névjegyzéken „a”, és „b”, és 
„c” és „d” oszlop is van, akkor „FE” rovat van az összesítő lap I. táblázatában 

 

 
 

 
  

ÖSSZESÍTÓ LAP 

1. A J.u1vazókörben l1•cimmel reíldtlkezó vil1Ntö0olairoli 
1h11 a M~vi~en nem .st!rPnel fl"'1111111Sl!oi 11.JOY rnl~n válat~róooloM ;iikí u ,,.i.: flt1Vffli sravaró/1100/ lrllaharl 

A nwJtvyrikbln i1 mozgóulftit lg""'fló rilanlópoJQi«lk U : 
/tgyziikiben mr1plOvil.nllOpolgtJok nim,11 

A~tfi:lifasakor a~y?Elkbenlt-.'6-dasr.óp:,lgatOk 

"'"' 

·~--.............. '!l'Mf.al9"'16 
1~,.nli-!.-C.'11-1&.~Wilol'fl 

• ~~..O,A\.llf«iil,l,'Oll1"91'~.-i 
~~N•MWl'lf 

OHUSITOLAP 

F-R: FP, FE,FI.. 

~UP 
Llt.wt~'-cli'MltlftflCltl""4•~~ 
lot.,11/:<IIO..-it 11,l..., u f<'IIN" ll!O!'llN.M'oJl v11J;llJll',,.......,,.Qlfl .....,...1.l. l'f ,..M--..,.1~·,.............i. JÍll",....,..-,»J.Jlft ótl(~-•"•"'4l' 

~ =~:::."':0~~=...... ~ 
4flro}l!Vt"l'á,t,r;,..,.. ~r111~-~ 
~,~ 

._ .... , .. -~ ..... -.-.. ""' ·---n,.- ... _,,,... ... _,, 

,-
1 

1 

( 
1 

1 

B A szavazas lezárasának idöpontja ___ _ 

A visszautasítottak jegyzékén szereplók száma: ___ _ 

Rontott szavazólapok szarna: ___ _ 
A névjegyzékben lévö, a szavazókörben 

lakcímmel rende l kező választópolgárok száma: ~-(_ .. _ ... _) ~ 

Szavazóként megjelent, a szavazókörben 1 
lakcímmel rendelkező választópolgarok szarna: ~--~ 

AE 

FE 

Az FE rovatot az Összes/tó lap I. táblázatából kell átmásolni' 

Az átjelentkezett választópolgi3rok BOE 
névjegyzékében lévő választópolgárok száma: ~-(_ .• _. ·-_) ~ 

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent 1 1 GE 
vi31asztópolgárok száma ~----~-

A GE rovatot az Összesítő lap 1/A. táblázatából kell átmásolni! 

ill.M.: 

r,.;--
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8c. Az összesítő lap I. táblázatának FL, FP és FN (ha van) rovataiban lévő számokat át kell másolni 
a listás jegyzőkönyv „D” mezőjében található FL, FP és FN (ha van) rovatokba 

•„A” változat: ha a névjegyzéken csak „a” és „b” oszlop van, akkor az összesítő lap I. táblázatában 
közös „FP, FE, FL” rovat van; ezt az értéket kell bemásolni a listás jegyzőkönyv „E” 
mezőjének „FL” és „FP” rovatába is, ebben az esetben „FN” rovatot át kell húzni 

 

 
  

E 
A néVjegyzékben 

lévő, a 
szavazókörben 

lakcímmel 
rendelkező 

választópolgárok 
száma 

ÖSSZESEN 
(Ml,,,,,(.") 

PÁRTIJSTÁS (~ (. .. ) 
NEMZETISÉGI (~ ( ... } 
ÖSSZESEN 

BOLGÁR (Al}=1" ... J 

GÖRÖG (KJ.)=1", .. J 

HORVÁT (AJ)=1" ... J 

LENGYEL (M)=1" ... J 

NÉMET (A:5}=1" •.• J 

ÖRMÉNY (A6)=1" ... J 

ROMA (A7)=1" .. ,J 

ROMÁN (AB)=1" .. ,J 

RUSZIN (A9)=1", •• J 

SZERB (Ato .. ,) 
SZLOVÁK (All.LJ ••. J 

SZLOVÉN (AI2LJ •• • J 

UKRÁN (A13 ... ) 

ÖSSZESÍTÖ LAP 

1. A .szavazókörben lakcim mel rendelkiPZÖ válautócolaárok 
fha a névieav.z.éken nem szerecel 11emz€lís-éai vaov oJvan va/aszt6oo/aár alcr csak ea11éni szavszD/aool kaohatl 

1. A né,jegyúkb,n •• moz...,mól igeo,ló ,i~..töpoloirok AR: 
jegy;i:ékiben ~ereplö vllrelrt'Cpol(Jilrok Wm1 

Ane\/]~zt?k zárasa};llf a né·;jegyzikben U!vö va!asztópolgárclr 
5<.záma 

A nl!l.ijegyzék z3r;)sa~CN' a mozgt,yrná119M)'l6 vála~t6polgárok 
Jli!gyiliebHI l~ö v~.as.z!6polgárm:. s.záma 

FR : 
4. Suvuók-int megi1lent vilan tópol"8rok u.im1 (" 5 + 6) 

A néi4egyzekben lévö al.a:iíasok slilma 

6. A mozgóurn.JI ig8n~·ló ._.a1asz:IÓpo'garok jc,gyzék:t!in é1 )Xltt.JpJ111in 
le,'O ~ lrasck slllll\3 

Szavazóként 
urnában lévő, 

megjelent, a 
bélyegzőlenyomat 

urnában lévő, 
szavazókörben 

nélküli 
lebélyegzett 

lakcímmel 
szavazólapok 

szavazólapok 
rendelkező 

szarna (az 
száma (az 

választópolgárok 
átjelentkezéssel 

átjelentkezéssel 
száma leadott 

(az összesítő lap 
leadott 

szavazólapok 
szavazólapok 

1. és IL táblázatábó 
kivételével) 

kivételével) 
kell átmásclni!) 

(Fl}=FP+F.,._ (O) (Kl};KJ'+KN 

lfPJ (OP) {KP) 

(FN) _ (0N} (KN) 

(Fl) (01) (Kl) 

(F2) (02) {K2) 

(f3} (03) (KJ) 

(F1} (0'1) (K4) 

(f:'i) (05) (K5) 

(F6) (06) {K6} 

(F7) (07} (1<7) 

(FB) {OB) (KB) 

(F9) (09) (K9) 

( 10} (010} (K10) 

(Hl) (011} {Kll) 

(fl2) (012) (K12) 

(Fl3) (013) (K13) 

Egyéni ~s p:ir11istis 

AP1 AE.AL 

FP, FE, FL: 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 
(tóbblet: + /hiány: -) 

-
(LP) 

-
(U) 

{l.2) 

(1.3) 

(l4) 

(L5) 

(Lti) 

(L7) 

{LB) 

(L9) 

(U0) 

(Ul) 

(Ll2) 

(ll3) 

Érvénytelen 
Érvényes 

lebélyegzett 
szavazólapok 

szavazólapok 
száma 

száma 

- (NL);NP...N,V 

(MP} (tii') 

- {NN) 

(Ml) (Nl) 

(M1.) {N2) 

(M3} (N3) 

(M4} (PI ) 

(M:'i) (N.5} 

(M6) (t16) 

(M7] (N7) 

(MB] (NB) 

(M9) (N9) 

(MlO} (NlO) 

(Mll) (Nll) 

(M12} (Nl2) 

(Ml..1) (Nl.3} 
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8c.  
•„B” változat: ha a névjegyzéken csak „a” és „b” és „c” oszlop van, akkor az összesítő lap I. táblázatában 

közös„FE, FL” rovat van; ezt az értéket kell bemásolni a listás jegyzőkönyv „E” mezőjének „FL” 
rovatába; az „FP” és „FN” rovatok megfeleltetése az összesítő lap I. táblázatában és a listás jegyzőkönyv 
„E” mezőjében lévő rovatokkal egyértelmű 

 

 
 
  

E 

ÖSSZESEII 

PÁRfilSTÁS 

IIEMZETISÉGI 
ÖSSZESEII 

BOLGÁR 

GÖRÖG 

HORVÁT 

LEIIGYEL 

IIÉMET 

ÖRMÉNY 

ROMA 

ROMÁII 

RUSllN 

SZERB 

SZLOVÁK 

SZLOVÉN 

UKRÁN 

ÖSSZESÍTÓLAP 
1. A szavazókörben lakcímmel rendelk.ez.ó választópolgárok 
(Ma neviwrzé«en sze,epe/ nemzetis6gi valasztőOO!qár, de nem szere el Olyan választópo/qaf, aki csalf egy&ni szavazóiawl ka{Jhat} 

2. A M..;egyzek zarásak01 a ne'fjegyle~befi kwő 
vá!asrt)polgároks.::áma 

Al'le~zirasakoramozgbumé1igénylö 
v.ilnz»i:dgirW: j.,gyzékeberilevö va~~árok srima 

4. Suvazokfnl !Mgjelent válasrtöpolgárok száma ("' 5 + 6) 

5. A ne~yzeU>en reYO a1á1rások szarna 

A mozgöumát ig&nyló választópol,gilrok jegyzékén és 
pótlapjai'llevO .tlákisolcstarna 

Szavazóként 
Urnában lévő, 

AR: 

FR: 

megjelent, a 
A névjegyzékben 

szavazókörben 
bélyegzőlenyomat 

lévő, a nélküli 

szavazókörben 
lakcímmel 

szavazólapok 
lakcímmel 

rendelkező 
száma (az 

választópolgárok 
rendelkező 

száma 
átjelentkezéssel 

választópolgárok 
(az összesítő lap 

leadott 
száma 

1. és II. táblázatábó 
szavazólapok 

kell átmásolni!} 
kivételével) 

CM:6( ... ) (fl)=FP FN {0L} 

(~ (. .. ) (FP) (0P) 

(~ ( ... ) (FN) (0N) 

(Al)==4 ... J (fl} {01} 

(A2)==4 ... J {F2) (02) 

(A3)=4 ... J (F3) (03) 

(A4)==4 ... J (F4) (04) 

(A5)==4 ... J (F5) (05) 

(A6)==4 ... J (F6) (06) 

(A7)==4 ... J (F7) (07) 

(A8)==4 ... J (FB) (08) 

(A9)==4 ... J (F9) {09) 

(AtOLJ ... J (flO) (010) 

(AllLJ ... J (Hl) (011) 

(Al '.ZLJ ... J (FU) (OU) 

(A131={ ... J (fl3) {013) 

Nipsnvazás Egyeniespirtlisl.is Egy,nits 
nemutiHgilisLis 

Viluzth összesen 

AP. •• Af,Al: 

FP '" FE, FL: 

Urnában lévő, 

lebélyegzett 
szavazólapok 

Eltérés a szavazóként 
Érvénytelen 

száma (az 
megjelentek számától 

lebélyegzett 

átjelentkezéssel szavazólapok 
leadott 

(többlet: + /hiány: -) 
száma 

szavazólapok 
kivételével) 

(K1-)=KP..,_AN - -

(KP) (LP} (MP) 

(KN) - -
(Kl) (Ll} (Ml) 

(K.2) (L2) (M2) 

(1<3) (L3) (M3) 

(K4) (L4) (M4) 

(K5) (L5) (M5) 

(K6) (L6} (M6) 

(KJ) (L7) (M7) 

(KB) (LB) (MB) 

(K9) (L9) (M9) 

(KlO) (LlO) (MlO) 

(Kll) (Lll) (Mll) 

(K12) (U2) (MU) 

(K13) (Ll3) (M13) 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

(NL)=NP+NN 

(NP) 

{NN) 

{Nl) 

{N2) 

(N3) 

{N4) 

{N5) 

{N6} 

{N7) 

{NU) 

(N9) 

{NlO) 

{Nll) 

{Nl2) 

{Nl3) 
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8c.  

• „C” változat: ha a névjegyzéken csak „a” és „b” és „d „oszlop van, akkor az összesítő lap I. 
táblázatában közös „FP, FL” rovat van; ezt az értéket kell bemásolni a listás jegyzőkönyv „E” 
mezőjének „FL” és „FP” rovatába is, ebben az esetben „FN” rovatot át kell húzni 

 

 
 

  

E 

ÖSSZESEN 

PÁRTLISTÁS 

NEMZETISÉGI 
ÖSSZESEN 

BOLGÁR 

GÖRÖ6 

HORVÁT 

LENGYEL 

NÉMET 

ÖRMÉNY 

ROMA 

ROMÁN 

RUSllN 

SZERB 

SZLOVÁK 

SZLOVÉN 

UKRÁN 

-
ÖSSZESiTÖ LAP 

1. A szavazókörben lakcímmel rendelkezö válasrtópolgárok 
(ha a 1'eviegyz&lum nem szerepel nemzet1s6gl v8Jasztéf}olf1Br, de szerepel olyan valasztópolqár. aki csak eqré~ szavazó/apai kaphat} 

••• 
Hepsuvaús Egyfflibpartlist;is Csakegyeni Egytni6sszesen 

A nhjegyzék zarasakor a ne'l'J99yzéld:ien léYó 
valas.ztópolg,ittlk száma 

A. nl:vjegyrék ?:arásakor a rnozob,imat gényló 
vjlas;zt~okjegy2~~1év6~r~WR13 

FR: 
4. Suvuók6nt megjelent válH.t'lópolgirdl sUm, {" 5 ... GJ 

A névjegyzékben 
lévő, a 

szavazókörben 
lakcímmel 
rendelkező 

választópolgárok 
száma 

~ ( ... ) 
(~ ( ... } 
(~ ( ... ) 

(Al)d', .. J 

(A2)d' ... J 
(A3)d' .. ,J 

(M)d' .. ,J 

(A5)d' ... J 

(A6)d', .. J 

(A7)d' ... J 

(A0)d' ... J 
{A9)d' .. ,J 

(Al0)d' .. ,) 

(All)d'.,,J 

(Al.2)d' ... J 

(A13h{ ... J 

A íl&vjegyt6kbtn leY6 aliirHok szama 

A mozgöumal igen)'tó választópolgarok J~yzékin es 
~ lt#Ó ~ frj soksz~ma 

Szavazóként 
U mában lévő, 

megjelent, a 
bélyegzőlenyomat 

szavazókörben 
nélküli 

lakcímmel 
szavazólapok 

rendelkező 

választópolgárok 
száma (az 

száma 
átjelentkezéssel 

(az összesítő lap 
leadott 

I. és II. táblázatábó 
szavazólapok 

kell átmásolni!} 
kivételével) 

(FL}=FP+-Fh (0L) 

(FP) (0P} 

(FN} _ (0N) 

(fl) (01} 

(f2} (02} 

(F3) (03) 

{f4} (04) 

(F5) (05) 

(F6) (06) 

{F7} (07} 

(F0) (08) 

(F9) (09) 

{fl0) {010) 

(fll) (OllJ 

(f12) (012) 

{f13) (013) 

AP,AL: 

FP, Fl FE: 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 
szavazólapok 

Eltérés a szavazóként 
Érvénytelen 

száma (az lebélyegzett 
átjelentkezéssel 

megjelentek számától 
szavazólapok 

leadott 
(többlet: + /hiány: -) 

száma 
szavazólapok 
kivételével) 

(ICL)=KP+KN - -
(KP) (LP) (MP} 

(KN} - -
(K.1) {Ll) (Ml) 

(K2} (L2) (M2) 

(K3) {l.3) (M3) 

(K4) {L4) (M4) 

(K5} (LS) (M5} 

(K6) (L6} (M6) 

(K7) {U} (M7) 

(KB) (LO} (MD) 

(K9} {L9} (M9) 

(KlO) {U0) (MlO} 

(Kll) {Ul) (Mll) 

(K12} {L12} (M12) 

(K13} {L13} (M13} 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

(NL)=NP+NN 

(NP} 

(NN) 

{Nl} 

(N2} 

(N3) 

(N4) 

(N5) 

(N6) 

(N7} 

(NO} 

(N9} 

(Nl0) 

{Nll) 

(N12) 

(N13) 
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8c.  

• „D” változat: ha a névjegyzéken „a”, és „b”, és „c” és „d” oszlop is van, akkor az összesítő lap I. 
táblázatában külön „FL”, „FP” és „FN” rovat van, ezek megfeleltetése a listás jegyzőkönyv 
„E” mezőjében lévő rovatokkal egyértelmű 

 

 
 

  

E 

ÖSSZESEN 

PÁRTUSTÁS 

NEMZETISÉGI 
ÖSSZESEN 

BOLGÁR 

GÖRÖG 

HORVÁT 

LENGYEL 

NÉMET 

ÖRMÉNY 

ROMA 

ROMÁN 

RUSllN 

SZERB 

SZLOVÁK 

SZLOVÉN 

UKRÁN 

-
ÖSSZESiTő LAP 

1. A szavazókörben lakcímmel rendelkezd viilaszlóooloárok !ha a né ·....,,,zéken szereoel nemzefiseai valasz/iinn1n.½f és olvan válasz""""""ár. aki csali eovérH stavaiólaDOI kaohat) 

b +c +d 

Mépsnvua, Egyiniés pilrfüsLb 
Egyéni is 

nM11etiségilisUJs Cnk egyini Egyf ni ÖHHMn LisLhösutsn 

Antvjeg~k z.~ hakorantijegy1itkbenh!:'111 
vála~ tópolgá,'ctszan\a 

A ~egyzék Za'hakor a rrnzgóumal ~ 
Vcilasztópo!gérok ,egyz!kebeo lev6 válaszl~oá: Sl~ 

4. Suvazókent megjelent vilautópclgirok száma ('" 5 + 6) 

A llévjegyiét:bell léY6 alaír.!sok száma 

A moz96umit~válaS2tópcilgérol(jegyzekénH 
póllapjain lé~aijffllsolc.széma 

Szavazóként 
megjelent, a 

A névjegyzékben 
szavazókörben 

l évő, a 
lakcímmel 

szavazókörben 
lakcímmel 

rendelkező 

rendelkező 
választópolgárok 

száma 
választópolgárok 

(az összesítő lap 
száma 

1. és II. táblázatábó 
kell átmásolni!) 

(Ml::( .,.] (Fl)=FP+ffl 

(~ ( ... } ~FP) 

(~ { ... ) {FN) 

(Al)d ... J (Fl) 

(A2}d ... ) (f2) 

(A3)=' ... J (F3) 

(A4)=' ... ) (F4} 

(A5)d , .. ) (F5) 

(A6)d , .. J (F6) 

(A7)d .,.) (F7) 

(AB)d ... ) (FB) 

(A9)d .. ,J (f9) 

(A101=[ ... J (Fl0) 

(A111=[ ... J (fll) 

(A121=[ ... ) (F12} 

(A131=[ ... ) (F13) 

FR: fp 

Urnában lévő, 
bél yegzőlenyomat 

nélküli 
szavazólapok 

száma (az 
átjelentkezéssel 

leadott 
szavazólapok 
kivételével) 

(OL) 

(OP} 

(ON) 

(01} 

(02) 

(03) 

(04} 

(05) 

(06) 

(07) 

(08} 

(09) 

(010} 

(011) 

(012) 

(013) 

.•. AE: AL: 

'" FE: FL: 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 
szavazólapok Érvénytelen 

Eltérés a szavazóként 
száma (az 

megje lentek számától 
lebélyegzett 

átjelentkezéssel 
(többlet : + /hiány: -) 

szavazólapok 
leadott száma 

szavazólapok 
kivételével) 

{KL)=KP+KN - -
{KP) (LP) (MP) 

{KN) - -
(Kl} (U} (Ml) 

(K2) (l2) (M2) 

{K3} (l3} (M3) 

{K4} (L4) {M4) 

(K5} (L5) (M5) 

(K6) (l6) (M6) 

{K7) (l7) (M7) 

(KB} (l8) (MB) 

{K9} {l9) (M9) 

(KlO) (U0) (Ml0) 

(Kll) (Ul} (Mll) 

{K12) (l12) (M12} 

(K13) (l13) {M13) 

Érvényes 
szavaz.ólapok 

száma 

(Nl}=NP+NN 

(NP) 

(NN) 

(Nl} 

(N2) 

(N3) 

{N4} 

(N5} 

(N6) 

(N7) 

(NB) 

(N9) 

(NlO} 

(Nll) 

{N12) 

(N13) 
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8d. Az összesítő lap II. táblázat (ha van) 4. oszlopának rovataiban lévő számokat át kell másolni a 
listás jegyzőkönyv „E” mezőjében található (F1) - (F13) rovatokba 

 

 

21. A MEGJELENT ÁTJELENTKEZETT  
VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA 

• Ha az átjelentkezők névjegyzékén csak „f” és „g” oszlop van, az „A” változat (21.1. pont) szerint kell eljárni 

• Ha az átjelentkezők névjegyzékén „f” és „g” és „h” oszlop is van, a „B” változat (21.2. pont) szerint kell 
eljárni → lapozzon az 52. oldalra! 

  

□ 

E 
A névjegyzékben 

l évő, a 
szavazókörben 

lakcímmel 
rendelkező 

választópolgárok 
száma 

ÖSSZESEN 
(MJ::( ... ) 

PÁRll.lSTÁS ~ { ... ) 
NEMZEllSÉGI ~ ( ... ) 
ÖSSZESEN 

BOLGÁR (At1==1 .. ,J 

GÖRÖG (A2)=4 ... J 

HORVÁl {A3)=4 •.. J 

LENGYEL (M}=4 ... J 

NÉMEl (A5)=4 ... J 

ÖRMÉNY (A6)=4 •.. J 

ROMA {A7)=4 •.. J 

ROMÁN {A8)=4 •.. J 

RUSZIN (A9)=4 ... J 

SZERB {A10}=1 ... J 

SZLOVÁK (Alll:{ ... J 

SZLOVÉN (A12}=1 ... J 

UKRÁN (A13}:f. .. J 

-
1. A..,_IIUrtiN....,_ ... IMl6,......, ~..._ ,___..,.....1·~haue,f!PM11W11~,.,..~• 
IW-,.V,Ol.._,) 

·--Á~~ ..... ""-·~,....,., --- - -- ',u,nu~e-<I~ --- .,__,~UM'II (1 ~ ~ l'lil'TIHIIHiilgi._._,_...,. -- "- - ,,...._ - i- ~~M___. ..... , ........ 
.. -1 ·--1111111,-..atMM~I 

I"' 
... , 

C1J ~ 1----------i 1-------t 1-------l .,, 

""' ... 
.... 
.... 
.... 
..,, 
.... 
.... 
... ~ 
'6111 

.. , . 

... ~ 

Szavazóként 
urnában lévő, 

megjelent, a urnában lévő, 
szavazókörben 

bélyegzőlenyomat 
lebélyegzett 

lakcímmel 
nélküli 

szavazólapok Érvénytelen 
szavazólapok Eltérés a szavazóként 

remlelkezö 
száma (az 

száma (az 
megjelentek számától 

lebélyegzett 
választópolgárok 

átjelentkezéssel 
átjelentkezéssel 

(többlet: + /hiány: -) 
szavazólapok 

száma leadott száma 
(az összesítő lap 

leadott 
szavazólapok 

I. és II. táblázatábó 
szavazólapok 

kivételével) 
kell átmásolni!) 

kivételével) 

(FL)=FP-r-FN {0L) (Kl)=KP+KN - -
(FP) {0P) (KJ>) (LP) (MP) 

(FN) (0N) (KN) - -
(n) (01) (Kl) (ll) {Ml) 

(F2) {02) (K2) (l.2) (M2) 

lf3) (03) {K3) (l3) {M3} 

(F) {04) (K4) (l4) {M4) 

lF5) (05) (K5) (L.5) (M5} 

lf6) {06) (K6) (L6) (M6) 

(F7) (07) (K7) (L7) (Ml) 

(FB) (08) {KB) (LB} (MB) 

l(F9) (09} (K9) (l9} {M9) 

(flO) {010) (KlO) (llO) {MlO) 

{Fll) (011) (KU) (lll} (MH) 

(f12} {012) (K12) (l12) {M12) 

{f13) (013) (K13) (l13) (M13} 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

(NL)=NP-r-NN 

{NP) 

{NN) 

{Nl) 

(N2) 

(N3) 

(N4) 

{N5) 

(N6) 

(N7} 

(N8) 

{N9) 

(NlO) 

(Nll) 

(N12) 

(N13) 
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21.1. „A” VÁLTOZAT – HA CSAK „f” ÉS „g” OSZLOP VAN AZ ÁTJELENTKEZŐK 
NÉVJEGYZÉKÉN 

9.1. A népszavazáson átjelentkezéssel szavazók száma („f” oszlop) 

9.1a. Meg kell számolni az átjelentkezők névjegyzéke „f” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát 
be kell írni az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapja „f” oszlopának 5. sorába 

9.1b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékének (és 
pótlapjának) „f” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az átjelentkezett 
választópolgárok összesítő lapja „f” oszlopának 6. sorába 

9.1c. Az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapja „f” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot 
össze kell adni, és az összeget be kell írni a GR rubrikába az összesítő lap 4. sorában 

9.2. Az országgyűlési választáson (egyéni és pártlistás) átjelentkezéssel szavazók száma 
(„g” oszlop és „g+h” oszlop)  

9.2a. Az összesítő lap „h” oszlopának 4., 5. és 6. rovatát ki kell húzni 

9.2.b. Meg kell számolni az átjelentkezők névjegyzéke „g” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát 
be kell írni az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapja „g” oszlopának 5. sorába és „g+h” 
oszlopának 5. sorába 

9.2c. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékének (és 
pótlapjának) „g” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az átjelentkezett 
választópolgárok összesítő lapja „g” oszlopának 6. sorába és „g+h” oszlopának 6. sorába 

9.2d. Az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapja „g” oszlopának 5. és 6.  sorában lévő két számot 
össze kell adni, és az összeget be kell írni az összesítő lap „g” oszlopának 4. sorába és „g+h” 
oszlopának 4. sorába a GE, GL rubrikába 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Lapozzon a 54. oldalra!  
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21.2. „B” VÁLTOZAT – HA „f” ÉS „g” ÉS „h” OSZLOP IS VAN A NÉVJEGYZÉKEN 

10.1. A népszavazáson átjelentkezéssel szavazók száma („f” oszlop) 

10.1a. Meg kell számolni az átjelentkezők névjegyzéke „f” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát 
be kell írni az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapja „f” oszlopának 5. sorába 

10.1b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékének (és 
pótlapjának) „f” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az átjelentkezett 
választópolgárok összesítő lapja „f” oszlopának 6. sorába 

10.1c. Az összesítő lap „f” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot össze kell adni, és az összeget be 
kell írni a GR rubrikába az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapja 4. sorában 

10.2. Az országgyűlési választáson (egyéni és pártlistás) átjelentkezéssel szavazók száma („g” oszlop)  

10.2a. Meg kell számolni az átjelentkezők névjegyzéke „g” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát 
be kell írni az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapja „g” oszlopának 5. sorába 

10.2b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékének (és 
pótlapjának) „g” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az átjelentkezett 
választópolgárok összesítő lapja „g” oszlopának 6. sorába 

10.2c. Az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapja „g” oszlopának 5. és 6.  sorában lévő két számot 
össze kell adni, és az összeget be kell írni az összesítő lap „g” oszlopának 4. sorába 
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10.3. A nemzetiségi listára (egyéni és nemzetiségi listás) átjelentkezéssel szavazók száma („h” oszlop) 

10.3a. Meg kell számolni az átjelentkezők névjegyzéke „h” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát 
be kell írni az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapja „h” oszlopának 5. sorába 

10.3b. Meg kell számolni a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékének (és 
pótlapjának) „h” oszlopában lévő aláírásokat, és azok számát be kell írni az átjelentkezett 
választópolgárok összesítő lapja „h” oszlopának 6. sorába 

10.3c. Az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapja „h” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két számot 
össze kell adni, és az összeget be kell írni az összesítő lap „h” oszlopának 4. sorába 

10.4. Az országgyűlési választáson (választás összesen) átjelentkezéssel szavazók száma összesen  
(„g + h” oszlop) 

10.4a. Össze kell adni az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapja „g” és „h” oszlopának 5. 
sorában lévő számokat, és az összeget be kell írni az összesítő lap „g+h” oszlop 5. sorába 

10.4b. Össze kell adni az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapja „g” és „h” oszlopának 6. sorában 
lévő számokat, és az összeget be kell írni az összesítő lap „g+h” oszlop 6. sorába 

10.4c. Az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapja „g+h” oszlopának 5. és 6. sorában lévő két 
számot össze kell adni, és az összeget be kell írni az összesítő lap „g+h” oszlop 4. sorában lévő 
GE, GL rubrikába 
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11. Az adatok átmásolása az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapjáról a jegyzőkönyvekre 

11a. Népszavazási adatok. Az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapjának GR rovatában lévő 
számot át kell másolni a népszavazási jegyzőkönyv „B” mezőjében található GR rovatba 

 

 
 

11b. Országgyűlési választás adatai. Az átjelentkezett választópolgárok összesítő lapjának GE,GL 
rovatában lévő számot át kell másolni az egyéni jegyzőkönyv „B” mezőjében található GE rovatba 
és a listás jegyzőkönyv „B” mezőjében található GL rovatba 
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Átjelentkezéssel szavazóként megjelent □ 
választópolgárok száma: GR 

(A GR rovatot az Ősszeslt6 lap 1/A, tablilzatából kelt Btmásolni~ 

·-· 

EllJir,,nnmv.«ni,01 .... 

..... 

A szavazás lezárásának időpontja ------

Rontott szavazólapok szarna: ____ _ A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: 
A névjegyzékben lévő, a szavazókörben 

lakcímmel rendelkezö választópolgárok száma: ~-'-··_··_·)_~ 

Szavazóként megjelent, a szavazókörben 1 

lakcímmel rendelkező választópolgárok száma: L---~ 

Az FE rovatot az Összesítő lap 1. táblázatából kell átmásolni' 

AE 

FE 

Rontott listás szavazólapok száma : 

Az. átjelentkezett választópolgárok száma: (. •••• } BOL 

Az átjelentkezett választópolgárok BOE 
névjegyzékében lévö választópolgárok száma: __ <_ .. _ .. _.)_~ 

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent 1 1 GE 

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent D 
GL 

választópolgárok száma: 
v.ilasztópolgarok száma ~· ---~-

A GE rovatot az Összesítő lap /JA. táblázatából kell átmásolni! A GL rovatot az Összes/tő lap 1/A. táblázatából kell átmásolni! 
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22. AZ URNÁK FELBONTÁSA 

12. A szavazatszámlálásra szolgáló asztalról mindent el kell távolítani. Az asztalon kizárólag a 
felbontatlan urna és a jegyzőkönyvek lehetnek. Tollat csak a jegyzőkönyvvezető használhat. 

13. A műanyag urnákat lezáró plombák sorszámát össze kell hasonlítani a jegyzőkönyvekben rögzített 
sorszámokkal. A papír urnák esetében a lezárás és az urna sértetlenségét kell ellenőrizni. A 
műanyag urnát lezáró és a jegyzőkönyvben rögzített plombasorszám eltérését, valamint az urna 
vagy az urnazárás sérülésének tényét a rendkívüli események jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

14. Elsőként fel kell bontani a mozgóurnát, és meg kell keresni az ellenőrző lapot. Ha több mozgóurnát 
használtak, akkor egyesével kell azokat felbontani. Valamennyi jegyzőkönyv „C” mezőjében 
rögzíteni kell, hogy hány mozgóurnában volt benne az ellenőrző lap, és 
hány mozgóurnából hiányzott. 

Ha nincs ellenőrző lap a mozgóurnában, a benne lévő valamennyi szavazólap érvénytelen: a 
borítékokat (a zöld borítékokat is!) fel kell nyitni, a szavazólapokat meg kell számolni és kötegelni 
kell. 

 
 

15. Fel kell bontani a szavazóhelyiségben használt urnákat, és azok tartalmát össze kell keverni az 
ellenőrző lapot tartalmazó mozgóurnák tartalmával. 

16. Külön kell válogatni az átjelentkezők zöld borítékjait, és azokat (a lezárt és a lezáratlan zöld 
borítékokat egyaránt) meg kell számolni. A ZÖLD BORÍTÉKOKAT FELNYITNI TILOS! 

17. Fel kell tüntetni a szavazóköri jegyzőkönyvek „D” mezőjének „IR”, „IE” és „IL” rovatában 

a) a leragasztott zöld borítékok, 
b) a le nem ragasztott zöld borítékok és 
c) a borítékon kívül talált, más OEVK-ba tartozó egyéni szavazólapok 

összesített számát. 

 

 
18. A zöld borítékokat és a borítékon kívül talált, más OEVK-ba tartozó egyéni szavazólapokat 

szállítóborítékba (nagyszámú zöld boríték esetén szállítódobozba) kell zárni, és a szállítóborítékra 
rá kell írni a megye nevét, az OEVK számát és a település nevét, valamint a szállítóborítékba 
helyezett zöld borítékok számát és a borítékon kívüli, más OEVK-hoz tartozó szavazólapok számát. 
A szállítóborítékba kell tehát csomagolni:  

a) a leragasztott zöld borítékokat,  
b) a le nem ragasztott zöld borítékokat,  
c) a borítékon kívül talált, más OEVK-ba tartozó egyéni szavazólapokat. 

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

□ 
□ 

□ 

□ 
□ 

□ 

D 

e 
D db. mozgóurnában az ellenörzö lap benne volt. 

□ db. mozgóurnában az ellenőrző lap nem volt benne, ezért az 
abban lévö szavazólapok érvénytelenek. 

D 
Urnában 1evö, atielentkezéssel leadott szavazatot tartalmazó D IR 

borilékok szilma. 

Umában lévö, bélyegzölenyomal nélküít szavazólapok száma: D OR 

Urnéban lév6, lebélyegzett szavazólapok száma· D KR 

Eltérés a szavazökenl meg,elenlek számalöl. D LR 
(LR=KR.fR; többlet: +/hiány: ·/ 

(KR=Q . . +P .. ) 

Urnában lévö, átjelentkezéssel leadott szavazatot 1 
tartalmazó borítékok száma:,~. ___ ...., 

IE 
D Urnában lévő, átjelentkezéssel leadott 1 

szavazatot tartalmazó borítékok száma: ,.._ ____ ...., IL 
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20. Külön kell válogatni az egyéni, a pártlistás, a nemzetiségi listás és a népszavazási szavazólapokat. 

21. A pártlistás, a nemzetiségi listás és a népszavazási szavazólapokat vissza kell tenni az urná(k)ba, 
és úgy elhelyezni, hogy észrevétlenül senki ne tudjon abba szavazólapot elhelyezni vagy abból 
szavazólapot kivenni. A még megszámlálatlan és a már megszámlált szavazólapokat egyaránt 
célszerű úgy elhelyezni, hogy tetszőleges időpillanatban az SZSZB legalább két tagja kísérje őket 
figyelemmel. Egyetlen szavazólap se kerüljön csupán egyetlen SZSZB tag látókörébe, és soha ne 
kerüljön ki valamennyi SZSZB tag látóköréből egyetlen szavazólap sem! 

23. A SZAVAZATSZÁMLÁLÁS 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. (Nem 
szükséges, hogy két, egymást követő számlálás eredménye egyezzék. Elég, ha egy számlálás eredménye 
valamely korábbi számlálás eredményével egyezik.) 

• Azt, hogy ténylegesen hányszor számolta meg az SZSZB a szavazólapokat, fel kell tüntetni az egyéni és a 
listás jegyzőkönyvek „F” mezőjében, a népszavazási jegyzőkönyvben az „E” mezőkben (kérdésenként 
külön). 

• 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. 

24. AZ EGYÉNI SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSA 

22. Az egyéni szavazólapokat 3 csoportba kell szétválogatni: 

• Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok 

• Lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapok – ha az alábbi feltételek bármelyike fennáll: 

- 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. (Kétség esetén úgy kell tekinteni, hogy a választópolgár tollat 
használt. Minden esetben úgy kell tekinteni, hogy a választópolgár tollat használt, ha nem 
ceruzát használt – hanem pl. filctollat, alkoholos filctollat stb. Tilos a ceruza- illetve 
tollhasználat megállapítása érdekében a szavazólap tartalmának esetleges megváltozását 
előidéző módszer alkalmazása, pl. a radírozás.) 

• Érvényes szavazólapok 

- Egy körben van tollal írt „x” vagy „+” jel, függetlenül attól, hogy van-e bármilyen más 
megjelölés a szavazólapon. 

Részletesebben, példákkal lásd alább, a 29. Érvényes és érvénytelen szavazatok c. fejezetben, 77. oldal. 

23. Ellenőrizni kell, hogy az egyes csoportokba csak az oda tartozó szavazólapok kerültek. 

24. A bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok feldolgozása 

24a. Legalább kétszer meg kell számolni 

24b. A le nem bélyegzett szavazólapok számát a jegyzőkönyv „D” mezőjében az OE rovatban kell 
feltüntetni 

24c. Szavazólapok hátoldalára rá kell írni, hogy bélyegzőlenyomat hiányában érvénytelen 

24d. Az SZSZB jelen lévő tagjai aláírják a szavazólapok hátoldalát 

□ 
□ 

□ 
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! ! 

24e. Kötegelni kell – a kötegre rá kell írni, hogy le nem bélyegzett szavazólapokat tartalmaz, valamint 
azok számát 

24f. A kötegelt szavazólapokat el kell pakolni 

 

25. A lebélyegzett (érvényes és érvénytelen) szavazólapok számának rögzítése 

25a. A lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapokat, valamint az érvényes szavazólapokat (azaz 
minden lebélyegzett szavazólapot) legalább kétszer meg kell számolni. 

25b. A lebélyegzett szavazólapok összesített számát be kell írni a jegyzőkönyv „E” mezőjében a KE 
rovatba. 

25c. A KE rovatban lévő számból ki kell vonni a „B” mező FE rovatában lévő számot, és a 
különbséget be kell írni az „E” mezőben az LE rovatba. 

Ez lehet negatív szám is (pl.: - 2), ha nem mindenki dobta be a szavazólapot. 

Ha az LE rovatba írt szám nagyobb, mint 0 (azaz több lebélyegzett szavazólap van az 
urnában, mint ahányan szavaztak), akkor a 26. és 27. pont szerint végzett számlálások 
eredményét először nem a szavazóköri jegyzőkönyvben, hanem a többletszavazólap miatt 
levont szavazatokról szóló jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a 28. pont szerint kell 
eljárni! 

26. A lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapok feldolgozása 

26a. A szavazólap hátoldalára rá kell írni, hogy miért érvénytelen 

26b. Az SZSZB jelen lévő tagjai aláírják a szavazólap hátoldalát 

26c. A lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapok számát a jegyzőkönyv „E” mezőjében az 
ME rovatban kell rögzíteni 

26d. Kötegelni kell – a kötegre rá kell írni, hogy érvénytelen szavazólapokat tartalmaz, valamint azok 
számát 

26e. A kötegelt szavazólapokat el kell pakolni 

  

□ 
□ 

□ 
□ 

□ 

E Urnában lévö, bélyegzölenyomat nélküli j j OE 

szavazólapok száma: :=-· :::::::::::::::::::::~· 

Urnában lévö, lebélyegzett I j KE 
szavazólapok száma: L. ___ __._ 

KE=ME+NE 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: I ... ___ ___.I LE 
(többlet: + /hiány: -) . . 

LE=KE-FE 

Érvénytelen lebélyegzett j j ME 
szavazólapok száma: 

::=======:: 
Érvényes j j E 

szavazólapok száma: _____ N 

NE=a jelöltenkénti szavazatok összesen 

8 A szavazás lezárásának idöpontja ____ _ 

A visszautasítottak jegyzékén szereplök száma: ____ _ 

Rontott szavazólapok száma: ____ _ 

E Urnilban lévő, belyegzölenyomat nélkilli 1 1 OE 
szavazólapok száma: 

::=======::: 
Urnában lév~, lcbélyc~zctt il ____ l KE 

szavazolapok szarna: '~ • 

A névjegyzékben lévő , a szavazókórben ( ..... ) 
lakcímmel rendelkező választópolgárok száma: -----

Szavazóként megjelent , a szavazókörben 1 

lakcímmel rendelkezö választópolgárok száma: '-----~ 

Az FE rovatot az Összesítő lap I. táblázatából kell átmásolni' 

AE 

FE 

Az átjelentkezett választópolgárok ( ..... ) BOE 
névjegyzékében lévö választópolgárok száma: ,-----, 

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent 1 1 GE 
választópolgárok száma .... ----~-

KE=ME+NE 

Eltércs a szavazóként megjelentek számától: l ___ __.l LE 
(többlet: + /hiány: -) . . 

LE~KE·FE 

Érvénytelen lebélyegzett 1 1 ME 

szavazólapok szarna: ::· =======::'.· 
Érvényes 1 1 NE 

szavazólapok száma: ._ ___ __. 

A GE rovatot az Összesítő lap 1/A. táblázatából kell átmásolni' NE=a Jelollenkénfl szavazarok osszeser. 
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27. Az érvényes szavazólapok feldolgozása 

27a. Jelöltenként külön csoportokba kell szétválogatni az érvényes szavazólapokat 

27b. Jelöltenként legalább kétszer meg kell számolni a szavazólapokat 

27c. A jegyzőkönyv „F” mezőjében kell rögzíteni az érvényes szavazok számát jelöltenként 

27d. A jegyzőkönyv „F” mezőjének „Összesen” rovatban összegezni kell a szavazatokat 

27e. A jegyzőkönyv „E” mezőjében az NE rovatban rögzíteni kell a jelöltekre leadott érvényes 
szavazatok összegét, azaz át kell másolni az „F” mező „Összesen” rovat értékét 

27f. Kötegelni kell – a kötegre jelöltenként külön-külön rá kell írni az érvényes szavazólapok számát 

27g. A kötegelt szavazólapokat el kell pakolni 

  
 

  

□ 
□ 

E Urnában lévö, bélyegzölenyomat nélküli 1 1 OE 
szavazólapok száma: 

~========::: 
Urnában lévö, lebélyegzett 1 1 KE 

szavazólapok száma: L. ____ _j_ 

KE=ME+NE 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 1 1 LE 
(többlet:+ /hiány:-) '--·----'

LE=KE-FE 

Érvénytelen lebélyegzett 1 1 ME 

szavazólapok száma: ~-=====:· 
Érvényes 1 1 

szavazó lapok száma: NE 

NE=a Jelöltenkénti szavazatok összesen 

F 
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28. A többletszavazólapok kezelése 

Ha az LE rovatban szereplő szám nagyobb, mint 0 (azaz az urnában több lebélyegzett szavazólap volt, mint 
ahányan a névjegyzéket aláírták), akkor minden egyes jelölt szavazataiból le kell vonni annyit, amekkora 
szám az LE rovatban szerepel! 

28a. A többlet szavazólapok számát a szavazóköri jegyzőkönyv „E” mezőjének LE rovatából át kell 
másolni a többletszavazólap miatt levont szavazatokról szóló külön jegyzőkönyv L... rovatába 

28b. A 26. és 27. pont szerint végzett számlálások eredményét (a szavazóköri jegyzőkönyv „E” 
mezőjének ME és NE rovatok, valamint a jelöltek szavazatainak száma) először nem a 
szavazóköri jegyzőkönyvben, hanem a többletszavazólap miatt levont szavazatokról szóló külön 
jegyzőkönyvben (M... és N... rovat, valamint „A” oszlop) kell rögzíteni! 

28c. A többletszavazólap jegyzőkönyv „B” oszlopában kell rögzíteni az egyes jelöltektől levont 
szavazatok számát (azaz amekkora szám a szavazóköri jegyzőkönyv „E” mezőjének LE 
rovatában szerepel, ha AZONBAN valamelyik jelöltnek kevesebb szavazata van, mint amennyit 
le kellene vonni tőle, akkor tőle csak annyit kell levonni, ahány szavazata van, így a szavazatai 
száma 0 lesz)  

28d. A többletszavazólap jegyzőkönyv „C” oszlopában kell rögzíteni az egyes jelöltek levonás után 
maradó végleges szavazatszámát 

28e. Össze kell adni a ténylegesen levont szavazatok számát (többletszavazólap jegyzőkönyv „B” 
oszlopában lévő számok összege), és 2 helyen rögzíteni kell a jegyzőkönyv alján 

28f. A többletszavazólap jegyzőkönyv alján a szavazólapok végleges száma oszlop 1. sorában az 
érvénytelen lebélyegzett szavazólapok számát növelni kell a ténylegesen levont szavazatok 
számával  

28g. A többletszavazólap jegyzőkönyv alján a szavazólapok végleges száma oszlop 2. sorában az 
érvényes szavazólapok számát csökkenteni kell a ténylegesen levont szavazatok számával 

28h. Ellenőrizni kell, hogy a többletszavazólap jegyzőkönyvében az érvényes szavazólapok végleges 
száma megegyezik-e a jelöltek „C” oszlopban feltüntetett új szavazatai számának összegével  

28i. A többletszavazólap jegyzőkönyvről át kell másolni az adatokat a szavazóköri jegyzőkönyv „E” 
mezőjében az ME és NE rovatba, valamint a jelöltek végleges szavazatszámát az „F” mezőbe 

29. A szavazóköri jegyzőkönyv „G” mezőjében rögzíteni kell, hogy az SZSZB hányszor számolta 
meg a szavazatokat. 

 

-

• 
JEGYZŐKÖNYV 

• tObbl•tN•vu~ m4•tt: ..... ont suv•.z.11tok.rOI 
eg)"IW)r viJautó'.flJliMIJ t•pvrsei5 v.,~ut•u, l oruitr,o.J ~;,. v.ii&aS-lt_.,11,: ____ .. -- ---------------- _ ......... _ ...... ~........-.. 

,_ 

' r=:J . CJ c::::J " c::::J - CJ CJ . r=:J . CJ . r=:J IJ CJ CJ CJ 
• c=i - CJ . c=J „ c=J CJ CJ . CJ CJ . c:J „ CJ CJ CJ 
• c:J - CJ [:=J " r=:J - CJ CJ . CJ CJ . CJ „ CJ . CJ CJ 
, CJ · CJ. CJ " r=:J CJ [:=J 
• CJ CJ CJ „ CJ CJ CJ . CJ CJ CJ " CJ D D 

~ c::J ....:......_CJ_· c::J „ c::J Cl 
ldf'llit~(l~OMtJIOltl□ . UYlllÓiapo'tgm& __ 

, ... ~ ,,. -.,_ - -- ·- ------ CJ 

□ 
CJ .. 

,...........,...~ CJ CJ 

E Urnában lévö, bélyegzölenyomat nélküli 1 1 OE 

szavazólapok száma: ::· ======~· 
Urnában lévö, lebélyegzett 1 1 KE 

szavazólapok száma: .... ---~

KE=ME+NE 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: ... l ___ ~I LE 
(többlet: + /hiány: -) . . 

LE=KE-FE 

Érvénytelen lebélyegzett 1 1 ME 

szavazólapok száma: ::· ======~· 
Érvényes 1 1 NE 

szavazólapok száma: 

NE=a jelöltenkénti szavazatok összesen 

G Az. SZSZB a szavazatokat _ _ alkalommal számolta meg . 
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30. Az SZSZB jelen lévő tagjai és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal látják el a szavazóköri 
jegyzőkönyv első oldalán az „Aláírás a jegyzőkönyv kiállításakor” rovatot. A jegyzőkönyvet le 
kell bélyegezni. 

31. A jegyzőkönyvvezető a HVI vezetője által meghatározott módon (pl. telefonon, e-mailben) 
haladéktalanul továbbítja a HVI-hez a jegyzőkönyv adatait. 

 

25. A PÁRTLISTÁS SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSA 

32. A pártlistás szavazólapokat 3 csoportba kell szétválogatni: 

• Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok 
• Lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapok – ha az alábbi feltételek bármelyike fennáll: 

- Egyetlen körben sincs „x” vagy „+” jel. 
- Több körben is van „x” vagy „+” jel. 
- Kiesett lista feletti körben van „x” vagy „+” jel. 
- A választópolgár ceruzát használt. (Kétség esetén úgy kell tekinteni, hogy a választópolgár tollat 

használt. Minden esetben úgy kell tekinteni, hogy a választópolgár tollat használt, ha nem 
ceruzát használt – hanem pl. filctollat, alkoholos filctollat stb. Tilos a ceruza- illetve 
tollhasználat megállapítása érdekében a szavazólap tartalmának esetleges megváltozását 
előidéző módszer alkalmazása, pl. a radírozás.) 

• Érvényes szavazólapok 
- Egy körben van tollal írt „x” vagy „+” jel, függetlenül attól, hogy van-e bármilyen más 

megjelölés a szavazólapon. 

Részletesebben, példákkal lásd alább, a 29. Érvényes és érvénytelen szavazatok c. fejezetben, 77. oldal. 

33. Ellenőrizni kell, hogy az egyes csoportokba csak az oda tartozó szavazólapok kerültek.  
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34. A bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok feldolgozása 

34a. Legalább kétszer meg kell számolni 

34b. A le nem bélyegzett szavazólapok számát a jegyzőkönyv „E” mezőjében az OP rovatban kell 
feltüntetni 

 
34c. Szavazólapok hátoldalára rá kell írni, hogy bélyegzőlenyomat hiányában érvénytelen 

34d. Az SZSZB jelen lévő tagjai aláírják a szavazólapok hátoldalát 

34e. Kötegelni kell – a kötegre rá kell írni, hogy le nem bélyegzett szavazólapokat tartalmaz, valamint 
azok számát 

34f. A kötegelt szavazólapokat el kell pakolni 

35. A lebélyegzett (érvényes és érvénytelen) szavazólapok számának rögzítése 

35a. A lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapokat, valamint az érvényes szavazólapokat (azaz 
minden lebélyegzett szavazólapot) legalább kétszer meg kell számolni. 

35b. A lebélyegzett szavazólapok összesített számát be kell írni a jegyzőkönyv „E” mezőjében  
a KP rovatba. 

35c. A KP rovatban lévő számból ki kell vonni az FP rovatban lévő számot, és a különbséget be kell 
írni az LP rovatba. 

Ez lehet negatív szám is (pl.: - 2), ha nem mindenki dobta be a szavazólapot. 

Ha az LP rovatba írt szám nagyobb, mint 0 (azaz több lebélyegzett szavazólap van az urnában, 
mint ahányan szavaztak), akkor a 36. és 37. pont szerint végzett számlálások eredményét először 
nem a szavazóköri jegyzőkönyvben, hanem a többletszavazólap miatt levont szavazatokról 
szóló jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a 38. pont szerint kell eljárni! 
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36. A lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapok feldolgozása 

36a. A szavazólap hátoldalára rá kell írni, hogy miért érvénytelen 

36b. Az SZSZB jelen lévő tagjai aláírják a szavazólap hátoldalát 

36c. A lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapok számát a jegyzőkönyv „E” mezőjében az 
MP rovatban kell rögzíteni 

36d. Kötegelni kell – a kötegre rá kell írni, hogy érvénytelen szavazólapokat tartalmaz, valamint azok 
számát 

36e. A kötegelt szavazólapokat el kell pakolni 
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37. Az érvényes szavazólapok feldolgozása 

37a. Pártlistánként külön csoportokba kell szétválogatni az érvényes szavazólapokat 

37b. Pártlistánként legalább kétszer meg kell számolni a szavazólapokat 

37c. A jegyzőkönyv „F” mezőjében kell rögzíteni az érvényes szavazok számát pártlistánként 

37d. A jegyzőkönyv „F” mezőjének „Összesen” rovatában összegezni kell a szavazatokat 

37e. A jegyzőkönyv „E” mezőjében az NP rovatban rögzíteni kell a pártlistákra leadott érvényes 
szavazatok összegét, azaz át kell másolni az „F” mező „Összesen” rovat értékét 

37f. Kötegelni kell – a kötegre pártlistánként külön-külön rá kell írni az érvényes szavazólapok számát 

37g. A kötegelt szavazólapokat el kell pakolni 
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38. A többletszavazólapok kezelése 
Ha az LP rovatban szereplő szám nagyobb, mint 0 (azaz az urnában több lebélyegzett szavazólap volt, mint 
ahányan a névjegyzéket aláírták), akkor minden egyes pártlista szavazataiból le kell vonni annyit, amekkora 
szám az LP rovatban szerepel! 

38a. A többlet szavazólapok számát a szavazóköri jegyzőkönyv „E” mezőjének LP rovatából át kell 
másolni a többletszavazólap miatt levont szavazatokról szóló külön jegyzőkönyv L... rovatába 

38b. A 36. és 37. pont szerint végzett számlálások eredményét (a szavazóköri jegyzőkönyv 
„E” mezőjében az MP és NP rovatok, valamint a pártlisták szavazatainak száma) először nem 
a szavazóköri jegyzőkönyvben, hanem a többletszavazólap miatt levont szavazatokról szóló külön 
jegyzőkönyvben (M... és N... rovat, valamint „A” oszlop) kell rögzíteni! 

38c. A többletszavazólap jegyzőkönyv „B” oszlopában kell rögzíteni az egyes pártlistáktól levont 
szavazatok számát (azaz amekkora szám a szavazóköri jegyzőkönyv „E” mezőjének 
LP rovatában szerepel, ha AZONBAN valamelyik pártlistának kevesebb szavazata van, mint 
amennyit le kellene vonni tőle, akkor tőle csak annyit kell levonni, ahány szavazata van, így a 
szavazatai száma 0 lesz)  

38d. A többletszavazólap jegyzőkönyv „C” oszlopában kell rögzíteni az egyes pártlisták levonás után 
maradó végleges szavazatszámát 

38e. Össze kell adni a ténylegesen levont szavazatok számát (többletszavazólap jegyzőkönyv 
„B” oszlopában lévő számok összege), és 2 helyen rögzíteni kell a jegyzőkönyv alján 

38f. A többletszavazólap jegyzőkönyv alján a szavazólapok végleges száma oszlop 1. sorában az 
érvénytelen lebélyegzett szavazólapok számát növelni kell a ténylegesen levont szavazatok 
számával  

38g. A többletszavazólap jegyzőkönyv alján a szavazólapok végleges száma oszlop 2. sorában az 
érvényes szavazólapok számát csökkenteni kell a ténylegesen levont szavazatok számával 

38h. Ellenőrizni kell, hogy a többletszavazólap jegyzőkönyvében az érvényes szavazólapok végleges 
száma megegyezik-e a listák „C” oszlopban feltüntetett új szavazatai számának összegével  

38i. A többletszavazólap jegyzőkönyvről át kell másolni az adatokat a szavazóköri jegyzőkönyv 
„E” mezőjében az MP és NP rovatba, valamint az „F” mezőbe 

39. A szavazóköri jegyzőkönyv „G” mezőjében rögzíteni kell, hogy az SZSZB hány alkalommal 
számolta meg a szavazatokat. 
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40. Az SZSZB jelen lévő tagjai és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal látják el a szavazóköri 
jegyzőkönyv első oldalán az „Aláírás a jegyzőkönyv kiállításakor” rovatot. A jegyzőkönyvet le 
kell bélyegezni.  

41. A jegyzőkönyvvezető a HVI vezetője által meghatározott módon (pl. telefonon, e-mailben) 
haladéktalanul továbbítja a HVI-hez a jegyzőkönyv adatait. 

 

26. A NEMZETISÉGI LISTÁS SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSA 

42. A szavazólapokat nemzetiségenként külön kell válogatni. 

A 43-49. lépést annyiszor kell elvégezni, ahány nemzetiség szerepel a jegyzőkönyvön. 

43. A nemzetiségi listás szavazólapokat 3 csoportba kell szétválogatni: 

• Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok 
• Lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapok – ha az alábbi feltételek bármelyike fennáll: 

- A körben sincs „x” vagy „+” jel. 
- A választópolgár ceruzát használt. (Kétség esetén úgy kell tekinteni, hogy a választópolgár tollat 

használt. Minden esetben úgy kell tekinteni, hogy a választópolgár tollat használt, ha nem 
ceruzát használt – hanem pl. filctollat, alkoholos filctollat stb. Tilos a ceruza- illetve 
tollhasználat megállapítása érdekében a szavazólap tartalmának esetleges megváltozását 
előidéző módszer alkalmazása, pl. a radírozás.) 

• Érvényes szavazólapok 
- Egy körben van tollal írt „x” vagy „+” jel, függetlenül attól, hogy van-e bármilyen más 

megjelölés a szavazólapon. 

Részletesebben, példákkal lásd alább, a 29. Érvényes és érvénytelen szavazatok c. fejezetben, 77. oldal. 

44. Ellenőrizni kell, hogy az egyes csoportokba csak az oda tartozó szavazólapok kerültek. 
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45. A bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok feldolgozása 

45a. Legalább kétszer meg kell számolni 

45b. A le nem bélyegzett szavazólapok számát a jegyzőkönyv „E” mezőjében az O... rovatban kell 
feltüntetni 

45c. Szavazólapok hátoldalára rá kell írni, hogy bélyegzőlenyomat hiányában érvénytelen 

45d. Az SZSZB jelen lévő tagjai aláírják a szavazólapok hátoldalát 

45e. Kötegelni kell – a kötegre rá kell írni, hogy le nem bélyegzett szavazólapokat tartalmaz, valamint 
azok számát 

45f. A kötegelt szavazólapokat el kell pakolni 

 
46. A lebélyegzett (érvényes és érvénytelen) szavazólapok számának rögzítése 

46a. A lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapokat, valamint az érvényes szavazólapokat (azaz 
minden lebélyegzett szavazólapot) legalább kétszer meg kell számolni. 

46b. A lebélyegzett szavazólapok összesített számát be kell írni a jegyzőkönyv 
„E” mezőjében a K...  rovatba. 

46c. A K… rovatban lévő számból ki kell vonni az F… rovatban lévő számot, és a különbséget be 
kell írni az L… rovatba. 

Ez lehet negatív szám is (pl.: - 2), ha nem mindenki dobta be a szavazólapot. 

Ha az L… rovatba írt szám valamelyik nemzetiség tekintetében nagyobb, mint 0 (azaz több 
lebélyegzett szavazólap van az urnában, mint ahányan az adott nemzetiség választópolgárai közül 
szavaztak), akkor a 47. és 48. pont szerint végzett számlálások eredményét először nem a 
szavazóköri jegyzőkönyvben, hanem a többletszavazólap miatt levont szavazatokról szóló 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a 49. pont szerint kell eljárni! 
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47. A lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapok feldolgozása 

47a. A szavazólap hátoldalára rá kell írni, hogy miért érvénytelen 

47b. Az SZSZB jelen lévő tagjai aláírják a szavazólap hátoldalát 

47c. A lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapok számát a jegyzőkönyv „E” mezőjében az 
M...  rovatban kell rögzíteni 

47d. Kötegelni kell – a kötegre rá kell írni, hogy érvénytelen szavazólapokat tartalmaz, valamint azok 
számát 

47e. A kötegelt szavazólapokat el kell pakolni 

 
48. Az érvényes szavazólapok feldolgozása 

48a. A jegyzőkönyv „E” mezőjének N... rovatában kell rögzíteni az érvényes szavazok számát 

48b. Kötegelni kell – a kötegre rá kell írni az érvényes szavazólapok számát 

48c. A kötegelt szavazólapokat el kell pakolni  
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49. A többletszavazólapok kezelése 
Ha az L... rovatban szereplő szám nagyobb, mint 0 (azaz az urnában több lebélyegzett szavazólap volt, mint 
ahányan az adott nemzetiség választópolgárai közül a névjegyzéket aláírták), akkor az adott nemzetiségi lista 
szavazataiból le kell vonni annyit, amekkora szám az L… rovatban szerepel! Az egy adott nemzetiségi lista 
többletszavazólapjai nem érintik más nemzetiségi listák szavazatait! 

49a. A többlet szavazólapok számát a szavazóköri jegyzőkönyv „E” mezőjének L... rovatából át kell 
másolni a többletszavazólap miatt levont szavazatokról szóló külön jegyzőkönyv L... rovatába 

49b. A 47. és 48. pont szerint végzett számlálások eredményét (a szavazóköri jegyzőkönyv 
„E” mezőjének M... és N... rovatok, valamint az adott nemzetiségi lista szavazatainak száma) 
először nem a szavazóköri jegyzőkönyvben, hanem a többletszavazólap miatt levont szavazatokról 
szóló külön jegyzőkönyvben (M... és N... rovat, valamint „A” oszlop) kell rögzíteni! 

49c. A többletszavazólap jegyzőkönyv „B” oszlopában kell rögzíteni az adott nemzetiségi listától 
levont szavazatok számát (azaz amekkora szám a szavazóköri jegyzőkönyv „E” mezőjének 
L... rovatában szerepel, ha AZONBAN a nemzetiségi listának kevesebb szavazata van, mint 
amennyit le kellene vonni, akkor csak annyit kell levonni, ahány szavazata van, így a szavazatai 
száma 0 lesz)  

49d. A többletszavazólap jegyzőkönyv „C” oszlopában kell rögzíteni az nemzetiségi lista levonás után 
maradó végleges szavazatszámát 

49e. A ténylegesen levont szavazatok számát (többletszavazólap jegyzőkönyv „B” oszlopában lévő 
szám) 2 helyen rögzíteni kell a jegyzőkönyv alján 

49f. A többletszavazólap jegyzőkönyv alján a szavazólapok végleges száma oszlop 1. sorában az 
érvénytelen lebélyegzett szavazólapok számát növelni kell a ténylegesen levont szavazatok 
számával  

49g. A többletszavazólap jegyzőkönyv alján a szavazólapok végleges száma oszlop 2. sorában az 
érvényes szavazólapok számát csökkenteni kell a ténylegesen levont szavazatok számával 

49h. Az SZSZB jelen lévő tagjai és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal látják el a többletszavazólap 
jegyzőkönyvet, amelyet le kell bélyegezni 

49i. A többletszavazólap jegyzőkönyvről át kell másolni az adatokat a szavazóköri jegyzőkönyv 
„E” mezőjében az M... és N... rovatba 
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50. Az egyes nemzetiségek O..., K..., és N... rovataiban szereplő adatokat oszloponként összegezni 
kell, és az összeget az ON, a KN és az NN rovatokban kell feltüntetni. 

51. Az OP és az ON rovatok összegét az OL, a KP és a KN rovatok összegét a KL, az NP és az NN 
rovatok összegét az NL rovatban kell feltüntetni. 

 
52. A szavazóköri jegyzőkönyv „G” mezőjében rögzíteni kell, hogy az SZSZB hány alkalommal 

számolta meg a szavazatokat. 

 
53. Az SZSZB jelen lévő tagjai és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal látják el a szavazóköri 

jegyzőkönyv első oldalán az „Aláírás a jegyzőkönyv kiállításakor” rovatot. A jegyzőkönyvet le 
kell bélyegezni.  

54. A jegyzőkönyvvezető a HVI vezetője által meghatározott módon (pl. telefonon, e-mailben) 
haladéktalanul továbbítja a HVI-hez a jegyzőkönyv adatait. 

 
  

E 
A névjegyzékben 

l évő, a 
sza ... azókörben 

lakcímmel 
rendelkezö 

választópolgárok 
száma 

ÖSSZESEN 
(Al.) (. . .) 

PÁRlUSTÁS {AP) (. .. ) 
NEMZETISÉGI (AN) ( ... ) 
ÖSSZESEN 

BOLGÁR (A.1) (. .. ) 

GÖRÖG (A2) (. . .) 

HORVÁT (A3) (. .. ) 
U NGYEL (A4) (. . .) 

NÉt4ET (AS) ( ... ) 
ÓRMÉIIY (A6) (. .. ) 

ROMA (A7) { ... ) 
ROMÁN {AB) (. .. ) 

RUSDN (A9) (. .. ) 
SZERB {AJO} (. .• ) 

SZLOVÁK {A.11) {. .. ) 

SZLOVÉII {Al2} (. . . ) 

UKRÁN (A.13) (. .. ) 

□ 

- - • --Szavazóként 
urnában lévéi, 

megjelent, a 
bélyegz61enyomat 

szavazókörben 
lakcímmel 

nélküli 
szavazólarok 

rendel kező 
sz.ima (az 

választópolgárok 
átjelentkezéssel 

száma 
{az Összesló lap 

leadott 

/. és IL táblázatábo 
szavazólapok 

kell i tmisolní!) 
kivételével) 

(FI.)=FP+f>V (Ol 

{FP) {OP) 

{FN) 

(Fl) (01) 

(f2) (02) 

(F3) (01) 

(F<I) (0-,) 

(F5) (OS) 

(F6) (06) 

(F7) (07) 

(F8) (08) 

{F9) (09) 

{FlO} (OIO) 

{Fll} (011) 

{Fl2) ( IJ} 

{Fl.l) lOtl) 

• 
Urnában lévő, 

lebélyegzett 
szavazólarok Érvénytelen 

Eltérés a szavazóként 
sziima (az 

megjelente k számátó 
le bélyegzett 

átjelentkezéssel (többlet: + /hiány: -) 
szavazólapok 

leadott száma 
szavazólapok 
kivételével) 

IIQ.l= 
1 

- -
fKJl) (LP) {MP) 

- -
(1\11 (ll) (Ml) 

e ) (l.2) {M2) 

(KJ) (Ll) {M3) 

K (L4) (M4) 

(LS) (M5) 

) (L6) (M6) 

CK7) (L7} (M7) 

1(/'} (L8) {M8) 

(1 ) (L9} {M9) 

1('0) {UO) {MIO} 

:t<JJ) (lll) (Mll) 

) (U2) ( 12) 

L) (l.13) {M13) 

G Az SZSZB a szavazatokat _ alkalommal számolta meg. 

- - - ---....- -~- .,..,_,_ 
-

~ 

-~-

~ -
-

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

}Nl 

{NP) 

rufJ 

(Ml) 

(N2) 

(H3) 

(N•I) 

(NS) 

(l't6) 

(NI) 

(NIi) 

(N9) 

(NlO) 

(NU) 

(N ) 

(tlU) 



70 

27. A NÉPSZAVAZÁSON LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSA 

55. A népszavazás szavazólapjait 5 csoportba kell szétválogatni: 

• Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok 
• Olyan lebélyegzett szavazólapok, amelyek egyik kérdésre sem tartalmaznak érvényes 

szavazatot – ha az alábbi feltételek bármelyike fennáll: 
- Egyetlen körben sincs „x” vagy „+” jel. 
- Minden körben van „x” vagy „+” jel. 
- Egyes kérdéseknél egyik körben sincs „x” vagy „+” jel, a többi kérdésnél mindkét körben van „x” 

vagy „+” jel. 
- A választópolgár ceruzát használt. (Kétség esetén úgy kell tekinteni, hogy a választópolgár tollat 

használt. Minden esetben úgy kell tekinteni, hogy a választópolgár tollat használt, ha nem ceruzát 
használt – hanem pl. filctollat, alkoholos filctollat stb. Tilos a ceruza- illetve tollhasználat 
megállapítása érdekében a szavazólap tartalmának esetleges megváltozását előidéző módszer 
alkalmazása, pl. a radírozás.) 

• Minden kérdésre érvényes IGEN szavazatot tartalmaz a szavazólap 
- Minden IGEN-hez tartozó körben van tollal írt „x” vagy „+” jel, egyetlen NEM-hez tartozó 

körben sincs tollal írt „x” vagy „+” jel, függetlenül attól, hogy van-e bármilyen más megjelölés a 
szavazólapon. 

• Minden kérdésre érvényes NEM szavazatot tartalmaz a szavazólap  
- Minden NEM-hez tartozó körben van tollal írt „x” vagy „+” jel, egyetlen IGEN-hez tartozó 

körben sincs tollal írt „x” vagy „+” jel függetlenül attól, hogy van-e bármilyen más megjelölés a 
szavazólapon. 

• VEGYES (IGEN / NEM / érvénytelen szavazatot is tartalmaz a szavazólap) 
- van olyan kérdés, amelyre IGEN, más kérdésre NEM szavazatot tartalmaz a szavazólap, 
- van olyan kérdés, amelyre érvényes IGEN vagy NEM szavazatot tartalmaz a szavazólap, és van 

olyan kérdés is, amelyre nem tartalmaz érvényes szavazatot a szavazólap (egyik körben sincs 
„x” vagy „+” jel, vagy mindkét körben van „x” vagy „+” jel, vagy az egyik kérdésre ceruzával 
szavaztak)  

Részletesebben, példákkal lásd alább, a 29. Érvényes és érvénytelen szavazatok c. fejezetben, 77. oldal. 

56. Ellenőrizni kell, hogy az egyes csoportokba csak az oda tartozó szavazólapok kerültek. 

57. A bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok feldolgozása 

57a. Legalább kétszer meg kell számolni 

57b. A le nem bélyegzett szavazólapok számát a jegyzőkönyv „D” mezőjében az OR rovatban kell 
feltüntetni 

57c. Szavazólapok hátoldalára rá kell írni, hogy bélyegzőlenyomat hiányában érvénytelen 

57d. Az SZSZB jelen lévő tagjai aláírják a szavazólapok hátoldalát 

57e. Kötegelni kell – a kötegre rá kell írni, hogy le nem bélyegzett szavazólapokat tartalmaz, valamint 
azok számát 

57f. A kötegelt szavazólapokat el kell pakolni 

 
58. A lebélyegzett (érvényes és érvénytelen) szavazólapok számának rögzítése 

58a. A lebélyegzett szavazólapokat legalább kétszer meg kell számolni. 

58b. A lebélyegzett szavazólapok számát be kell írni a jegyzőkönyv „D” mezőjében a KR rovatba. 

□ 

□ 

□ 
D 

Urnéban ~IIO. átjclc-Btkcz!'.lssd Ili-adott szavaza~ tartalmazó D IR 
boriléko._ szama; 

Umi9bim levő, bl!lyegzölenyomal nélküli szav11Zóli11pok száima: D OR 

Urnában lévö, lebélyegzett szavazólapok szilma: D KR (l<R„ Q ... •P .. .) 

Eltétei e :sza11al'0kCl'lt m~gjclcn\c-k szématól D LR 
(LR.-KR,FR; looblet. + lfl1ilny: ·) 
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58c. A KR rovatban lévő számból ki kell vonni a „B” mező FR rovatában lévő számot, és a 
különbséget be kell írni az LR rovatba. 

Ez lehet negatív szám is (pl.: - 2), ha nem mindenki dobta be a szavazólapot. 

Ha az LR rovatba írt szám nagyobb, mint 0 (azaz több lebélyegzett szavazólap van az urnában, 
mint ahányan szavaztak), akkor az 59-63. pont szerint végzett számlálások eredményét először nem 
a szavazóköri jegyzőkönyvben, hanem a többletszavazólap miatt levont szavazatokról szóló 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a 65. pont szerint kell eljárni! 

 

 

59. A lebélyegzett, de érvényes szavazatot nem tartalmazó szavazólapok feldolgozása 
59a. Meg kell számolni azokat a lebélyegzett szavazólapokat, amelyek egyik kérdésre sem 

tartalmaznak érvényes szavazatot 
59b. Az érvényes szavazatot nem tartalmazó lebélyegzett szavazólapok számát be kell írni a 

„Szavazatszámláló lap” PM rubrikájába 
59c. Kötegelni kell – a kötegre rá kell írni, hogy érvényes szavazatot nem tartalmazó szavazólapokat 

tartalmaz, valamint azok számát 
59d. A kötegelt szavazólapokat el kell pakolni 
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60. A minden kérdésre IGEN szavazatot tartalmazó szavazólapok feldolgozása 
60a. Meg kell számolni azokat a szavazólapokat, amelyek minden kérdésre IGEN szavazatot 

tartalmaznak 
60b. A minden kérdésre IGEN szavazatot tartalmazó szavazólapok számát be kell írni a 

„Szavazatszámláló lap” RM rubrikájába 
60c. Kötegelni kell – a kötegre rá kell írni, hogy minden kérdésre IGEN szavazatot tartalmazó 

szavazólapokat tartalmaz, valamint a kötegben lévő szavazólapok számát 
60d. A kötegelt szavazólapokat el kell pakolni  

 
61. A minden kérdésre NEM szavazatot tartalmazó szavazólapok feldolgozása 

61a. Meg kell számolni azokat a szavazólapokat, amelyek minden kérdésre NEM szavazatot 
tartalmaznak 

61b. A minden kérdésre NEM szavazatot tartalmazó szavazólapok számát be kell írni a 
„Szavazatszámláló lap” SM rubrikájába 

61c. Kötegelni kell – a kötegre rá kell írni, hogy minden kérdésre NEM szavazatot tartalmazó 
szavazólapokat tartalmaz, valamint a kötegben lévő szavazólapok számát 

61d. A kötegelt szavazólapokat el kell pakolni 

 
62. A VEGYES szavazólapok feldolgozása 

62a. Minden szavazólapon kérdésenként kell számolni a szavazatokat.  

• A szavazólapokat egyesével kell feldolgozni: egy SZSZB-tag a kérdések sorrendjében felolvassa, 
hogy milyen szavazatot tartalmaz a szavazólap (igen, nem, érvénytelen), egy másik SZSZB-tag 
pedig a „Szavazatszámláló lapon” kérdésenként strigulázza a kapott szavazatokat. Az egyes 
rubrikákba – a napközbeni jelentéshez hasonlóan – négy függőleges, majd ötödikként egy – 
azokat középen keresztező – vízszintes vonalat kell húzni. 

• Ha a kérdésre igen szavazatot tartalmaz a szavazólap, akkor a számlálólapon az „IGEN” 
táblázatba kell húzni egy strigulát. 

• Ha a kérdésre nem szavazatot tartalmaz a szavazólap, akkor a számlálólapon az „NEM” 
táblázatba kell húzni egy strigulát. 

• Ha a kérdésre nem tartalmaz érvényes szavazatot a szavazólap, akkor a számlálólapon az 
„ÉRVÉNYTELEN” táblázatba kell húzni egy strigulát. 
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62b. A strigulák számát be kell írni a táblázat alatt található „strigulák összesen” rovatokba 

 
62c. A strigulák számához (összes IGEN strigula, összes NEM strigula, összes ÉRVÉNYTELEN 

strigula) hozzá kell adni a „Minden kérdésre …” rovatban (RM, SM, illetve PM) lévő számot, 
és a kapott összeget be kell írni az R…, S…, P… rovatokba (tehát az RM rovatban lévő számot 
hozzá kell adni az 1. kérdés IGEN táblázatában lévő strigulák számához, a 2. kérdés IGEN 
táblázatában lévő strigulák számához, a 3. kérdés IGEN táblázatában lévő strigulák számához és a 
4. kérdés IGEN táblázatában lévő strigulák számához) 
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62d. A Szavazatszámláló lapról át kell másolni az R…, S… és P… rovatokban lévő számokat a 
szavazóköri jegyzőkönyv megfelelő R..., S… és P… rovatába. 

62e. Kötegelni kell – a kötegre rá kell írni, hogy VEGYES szavazatot tartalmazó szavazólapokat 
tartalmaz, valamint a kötegben lévő szavazólapok számát 

62f. A kötegelt szavazólapokat el kell pakolni 

 
63. A szavazóköri jegyzőkönyvön kérdésenként össze kell adni az R… és S… rovatokat, és az 

eredményt a Q… rovatban kell rögzíteni. 

 
64. A szavazóköri jegyzőkönyvön kérdésenként rögzíteni kell, hogy az SZSZB hány alkalommal 

számolta meg a szavazatokat. 

65. A többletszavazólapok kezelése 

Ha az LR rovatban szereplő szám nagyobb, mint 0 (azaz az urnában több lebélyegzett szavazólap volt, mint 
ahányan a névjegyzéket aláírták), akkor minden egyes kérdés minden válaszából le kell vonni annyit, 
amekkora szám az LR rovatban szerepel! 

65a. A többlet szavazólapok számát a szavazóköri jegyzőkönyv „D” mezőjének LR rovatából át kell 
másolni a többletszavazólap miatt levont szavazatokról szóló külön jegyzőkönyv LR rovatába 

65b. A 53. és 56. pont szerint végzett számlálás eredményét (P…, Q…, R… és S… rovatok) nem a 
szavazóköri jegyzőkönyvben, hanem a többletszavazólap jegyzőkönyv „A” és „D” oszlopában 
kell rögzíteni!  

65c. A többletszavazólap jegyzőkönyv „B” oszlopában kell rögzíteni az egyes válaszoktól levont 
szavazatok számát (azaz amekkora szám a szavazóköri jegyzőkönyv „D” mezőjének 
LR rovatában szerepel, ha AZONBAN valamelyik válaszra kevesebb szavazatot adtak le, mint 
amennyit le kellene vonni tőle, akkor az adott válaszra leadott szavazatokból csak annyit kell 
levonni, ahány szavazata van, így a válaszra leadott szavazatok száma 0 lesz)  
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- --
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65d. A többletszavazólap jegyzőkönyv „C” oszlopában kell rögzíteni az egyes válaszok levonás után 
maradó végleges szavazatszámát 

65e. Kérdésenként külön-külön össze kell adni a ténylegesen levont szavazatok számát („B” oszlopban 
lévő két szám összege), és rögzíteni kell a jegyzőkönyvön az „E” oszlopban 

65f. Az érvényes szavazatok számát (Q…) csökkenteni kell a ténylegesen levont szavazatok számával 
(„D” oszlop – „E” oszlop = „F” oszlop)  

65g. Az érvénytelen szavazatok számát (P…) növelni kell a ténylegesen levont szavazatok számával 
(„D” oszlop + „E” oszlop = „F” oszlop) 

 
 

 
65h. Ellenőrizni kell, hogy a Q… rovat új értéke (az „F” oszlopban) megegyezik-e az IGEN és a NEM 

szavazatok új összegével (a „C” oszlopban) (Q… végleges = R…végleges + S…végleges) 

65i. Az SZSZB jelen lévő tagjai és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal látják el a külön jegyzőkönyvet, 
amelyet le kell bélyegezni 
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65j. A többletszavazólap jegyzőkönyvről át kell másolni az adatokat a szavazóköri jegyzőkönyv 
„E” mezőiben a P…, Q…, R… és S… rovatokba 

66. Az SZSZB jelen lévő tagjai és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal látják el a szavazóköri 
jegyzőkönyv első oldalán az „Aláírás a jegyzőkönyv kiállításakor” rovatot. A jegyzőkönyvet le 
kell bélyegezni.  

67. A jegyzőkönyvvezető a HVI vezetője által meghatározott módon (pl. telefonon, e-mailben) 
haladéktalanul továbbítja a HVI-hez a jegyzőkönyv adatait. 

 

28. A SZAVAZATSZÁMLÁLÁST KÖVETŐ FELADATOK 

28.1. A JEGYZŐKÖNYVEK MÁSOLATÁNAK ÁTADÁSA A DELEGÁLT TAGNAK 

A jegyzőkönyvek 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 
bélyegzőlenyomattal és aláírásával hitelesíti. 

Ha fénymásolásra nincs lehetőség, kézzel kell kitölteni a 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 vagy mellett) jogosultak arra, hogy a jegyzőkönyvet 
lefényképezzék. 

28.2. AZ IRATOK BESZÁLLÍTÁSA A HVI-HEZ 

Az SZSZB és a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyveket, az átjelentkezéssel leadott szavazatok zöld borítékjait 
tartalmazó szállítóborítékot, a választási iratokat, nyomtatványokat és szavazólapokat – a szavazatszámlálás 
befejezését és a jegyzőkönyvek kitöltését követően haladéktalanul – a HVI-hez szállítja, és átadás-átvételi 
elismervénnyel adja át. A szállítás az SZSZB testületi feladata, abban minden SZSZB tag jogosult és köteles 
részt venni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy egy gépkocsiban kell helyet foglalnia valamennyi SZSZB-
tagnak. 

  

□ 

- - - -·--- . ..-...- -~----
-- ~ ----

• 
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29. ÉRVÉNYES ÉS ÉRVÉNYTELEN SZAVAZATOK 

Érvényesen szavazni a körbe tett két, egymást metsző vonallal lehet. A szavazat érvényességének 
megítélésekor a szavazólap körein belüli részt (a népszavazás szavazólapján csak az adott kérdés két körét) 
kell vizsgálni, a körökön kívüli részt nem kell figyelembe venni, az ott elhelyezett jelölések nem érintik a 
szavazat érvényességét. 

Azt kell vizsgálni, hogy a két vonal metszéspontja a körön belül (érvényes szavazat) vagy azon kívül 
(érvénytelen szavazat) van. Ha a metszéspont a kör vonalán van, akkor azt érvényes szavazatnak kell 
elfogadni. Kétség esetén érdemes egy mobiltelefon kameráját a szavazatra irányítani, és a kép nagyításával 
(„zoom” funkció) döntést hozni. 

 

 

Érvényes szavazatnak minősülnek a következők: 

Érvénytelen szavazatnak minősülnek a következ ők: 

-0-
G 
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Jelentési idő 

7.00 
9.00 

11.00 
13.00 
15.00 
17.00 
18.30 

SZÁMLÁLÓLAP 
a napközbeni jelentéshez 

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról 

Országos népszavazás 

MEGYE/FÖVÁROS: 

TELEPÜLÉS/KERÜLET: 

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA: [II] 

Országgyűlési képviselők választása 

Telefonszám, e-mail cím, 
amelyre a jelentést küldeni kell: 

Jelentés a megjelentek számáról a helyi választási iroda részére (A jelentett számot célszerű jelölni a számlálólapon) 

Megjelentek száma 

az országgyűlési képviselők az országos népszavazáson választásán 
óra, perc 

A jelentést adta 

aláírás 
A jelentést vette 

Megjegyzés: A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy 
függőleges és egy azokat középen keresztező vizszintes vonalat húzunk. A 
megjelent választópolgárok számának megállapitásához az utolsó 
felhasznált rubrikában lévő vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal 
felső sarkában lévő számhoz. 
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