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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 2/2014. (VII. 24.) IM rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási 
határidőinek és határnapjainak megállapításáról

A választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény 346.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Alapvető szabályok

1. §  A nemzetközi megfigyelőnek a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Ve.) 4.  § 
(2) bekezdésében meghatározott személyes adatait a nemzetközi megfigyelők nyilvántartásából 2015. január 12-én 
kell törölni. [Ve. 4. § (4) bekezdés]

2. A választási bizottságok

2. §  A területi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a  fővárosi, megyei közgyűlés legkésőbb 
2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg. [Ve. 21. §]

3. §  A helyi választási bizottság három – az  egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két 
póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg. 
[Ve. 23. §]

4. §  A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § 
(2) bekezdés]

5. § (1) A szavazatszámláló bizottság, valamint az  egy szavazókörrel rendelkező településen a  helyi választási bizottság 
tagjai 2014. október 13-án mentesülnek a  jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15.  § 
(1) bekezdés]

 (2) A munkáltató a  választási szerv (1)  bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 
2014. október 13-tól 2014. október 17-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]

3. A szavazókörök

6. §  2014. október 12-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, 
házszámot és – ha az  érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot 
megváltoztatni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]

4. A szavazóköri névjegyzék

7. § (1) Azt a  választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a  szavazóköri névjegyzékben szerepel, a  Nemzeti 
Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés]

 (2) Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell megküldeni. 
[Ve. 115. § (2) bekezdés]

8. §  A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a  szavazóköri névjegyzékbe történt 
felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. 
[Ve. 116. § (1) bekezdés]
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9. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített 
tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. [Ve. 307/A. § (1) bekezdés]

 (2) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a  helyi 
választási irodához. [Ve. 307/A. § (2) bekezdés]

 (3) Az átjelentkező választópolgár 2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. [Ve. 307/A. § 
(4) bekezdés]

 (4) A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2014. október 10-én 
tartózkodási helyét megszünteti. [Ve. 307/B. § (2) bekezdés]

10. §  A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a  helyi választási irodához, amelynek 

szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy
b) 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a  szavazatszámláló bizottsághoz. [Ve. 103.  § 

(2) bekezdés]

11. §  A 10. § a) pontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2014. október 10-én bírálja el. 
[Ve. 113. § (2) bekezdés]

12. § (1) A 2014. október 10-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a  Nemzeti Választási Iroda 
a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés]

 (2) A helyi választási iroda – vagy megbízása alapján a  területi választási iroda – a  lezárt szavazóköri névjegyzéket 
és a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2014. október 11-én kinyomtatja. [Ve. 106.  § 
(2) bekezdés]

13. §  A Nemzeti Választási Iroda a  választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben 
nyilvántartott adatait 2014. október 27-ig teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára. [Ve. 101. §]

14. § (1) A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a  mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 
2015. január 12-én kell megsemmisíteni. [Ve. 109. § (1) bekezdés]

 (2) A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az adatait 2015. január 12-én 
kell törölni. [Ve. 109. § (2) bekezdés]

5. A jelölt- és listaállítás

15. §  A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő 
részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]

16. § (1) Az egyéni listás és az  egyéni választókerületi jelölt, valamint a  polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások 
számát a  helyi választási iroda vezetője, a  főpolgármester-jelölt, valamint a  megyei lista állításához szükséges 
ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-ig. [Ve. 307/E. § (1) bekezdés]

 (2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a  választópolgárok számát a  központi névjegyzéknek 
a 2014. augusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani. [Ve. 307/E. § (2) bekezdés]

17. §  Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 
2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]

18. §  A kompenzációs listát, a  fővárosi kompenzációs listát és a  megyei listát legkésőbb 2014. szeptember 9-én 
16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/I. § (1) bekezdés]

19. §  A jelölő szervezet a  listát, illetve a  listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig 
vonhatja vissza. [Ve. 130. § (3) bekezdés]

20. §  Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda 2015. január 12-én megsemmisíti. [Ve. 128. §]
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6. A választási kampány

21. §  A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §]

22. § (1) Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2014. július 30-án 16.00 óráig 
juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (2) bekezdés]

 (2) A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2014. október 27-én 16.00 óráig tájékoztatja 
a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (4) bekezdés]

23. §  A Ve. 147/A–147/E.  § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltató legkésőbb 2014. augusztus 23-án 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani 
kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. [Ve. 147/F. § (1)–(2) bekezdés]

24. §  A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a  szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem 
folytatható. [Ve. 143. §]

25. §  2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (1) bekezdés]

26. §  2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

27. §  A közvélemény-kutatást végző személy abba az  épületbe, amelyben a  szavazóhelyiség van, 2014. október 12-én 
nem léphet be. Az  épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 
2014. október 12-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]

28. §  A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelöltnek és listát állító jelölő 
szervezetnek legkésőbb 2014. október 12-én 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az  erről készült jegyzőkönyvet 
három napon belül, 2014. október 12-én történő megsemmisítés esetén 2014. október 15-én 16.00 óráig át kell 
adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]

29. §  A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles 
eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

7. A szavazás előkészítése

30. § (1) A helyi választási bizottság és a  területi választási bizottság a  bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek 
–  annak a  jelöltnek, illetve főpolgármester-jelöltnek a  kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen 
elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

 (2) A helyi választási bizottság és a  területi választási bizottság a  bejelentett listák – annak a  listának a  kivételével, 
amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 9-én, 
16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

31. § (1) A helyi választási iroda a  szavazóköri névjegyzéket, a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, 
a  szavazólapokat és a  szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2014. október 11-én adja át a  szavazatszámláló 
bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]

 (2) Az iratok és kellékek őrzését 2014. október 12-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]

32. §  Abban a  szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki 
legkésőbb 2014. október 3-án 16.00 óráig a Ve. 88.  § c)  pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott 
szavazósablont kell biztosítani. [Ve. 167. § (5) bekezdés]

8. A szavazás

33. §  A szavazóhelyiségben szavazni 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]
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9. Az eredmény megállapítása

34. §  A megyei önkormányzati és a  főpolgármester-választás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy 
példányát a helyi választási iroda legkésőbb 2014. október 13-án 10.00 óráig a területi választási irodához szállítja. 
[Ve. 307/O. § (1) bekezdés]

35. §  Ha Budapesten а jelölt fővárosi kerületi kompenzációs listáról és fővárosi kompenzációs listáról egyaránt 
mandátumot szerez, 2014. október 15-én 16.00 óráig nyilatkoznia kell, hogy melyiket fogadja el. [a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 8. § (3) bekezdés c) pont]

36. §  A jegyzőkönyv egy példánya az  illetékes választási irodában 2014. október 15-én 16.00 óráig tekinthető meg. 
[Ve. 204. §]

37. § (1) A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási 
irodában 2015. január 10-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés]

 (2) A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2015. január 12-én kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első 
példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2015. január 10-ét követően át kell adni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]

10. Záró rendelkezések

38. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter

Az igazságügyi miniszter 3/2014. (VII. 24.) IM rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

A választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény 346.  § a), e) és f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti a választás pénzügyi feladat- és költségtervét.
 (2) A helyi választási iroda (a  továbbiakban: HVI) és a  területi választási iroda (a  továbbiakban: TVI) vezetője, továbbá 

a  választások lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a  továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai 
tekintetében
a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért,
b) felelős a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,
c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint – szervezeti 

és működési szabályzatának megfelelően – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására és
d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az  1. és 2.  mellékletben 
meghatározott tétel, normatíva, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének az egyéb szerv vezetőjével 
kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezet szolgál.

 (2) A pénzügyi fedezet számításánál
a) a választópolgárok számára vonatkozó adatokat

aa) a helyi önkormányzati képviselők és a  polgármesterek választása esetén a  központi névjegyzék 
szavazás napját megelőző ötvennyolcadik napi,
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ab) a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén a  központi névjegyzék szavazás napját 
megelőző tizenhatodik napi,

b) a bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező polgárok számára 
(a  továbbiakban: lakosságszám) vonatkozó adatokat a  polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó 
nyilvántartás adatai alapul vételével, a választás évének január 1-jei

állapota szerint kell figyelembe venni.

3. §  Az NVI elnöke a  választás lebonyolítására rendelkezésre álló összegből megállapodás alapján biztosítja az  egyéb 
szerv részére a feladatai végrehajtásának pénzügyi fedezetét.

4. § (1) Az NVI a  választások pénzügyi fedezetének a  HVI-t és a  TVI-t megillető részét a  TVI részére az  illetékes fővárosi, 
megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára folyósítja.

 (2) A TVI a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala 
(közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára folyósítja, ettől eltérő fizetési 
számlára történő utalásra az NVI elnöke írásbeli engedélyével van lehetőség.

 (3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget az NVI a választási feladatoknak 
megfelelő ütemezésben előlegként folyósítja a TVI részére.

 (4) A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló normatívák szerinti 
összeg azon választási irodák részére kerül folyósításra, ahol a szavazás napját megelőző tizenhatodik napi adatok 
alapján a választás ténylegesen megtartásra kerülhet.

 (5) A TVI a  választások pénzügyi fedezetének a  (3) és (4)  bekezdés szerint a  HVI-t megillető részét a  beérkezéstől 
számított nyolc munkanapon belül továbbutalja.

 (6) A választás alábbi személyi juttatásainak kifizetésére csak a pénzügyi elszámolás elfogadását követően kerülhet sor 
a következők szerint:
a) a HVI vezetők személyi juttatásainak kifizetéséről a TVI vezetője a HVI pénzügyi elszámolásának elfogadásával 

dönt, és haladéktalanul intézkedik a kifizetésről,
b) a TVI vezetők személyi juttatásainak kifizetéséről az NVI elnöke dönt,
c) a TVI vezető helyettese és a  TVI tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről a  TVI vezetője az  NVI elnöke 

b) pontban foglalt döntését követően rendelkezhet, azonban a díjak összege személyenként nem haladhatja 
meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban 
személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat – a feladatellátással arányos mértékben – biztosítani kell.

 (2) Többlettámogatást különösen
a) a ténylegesen megtartott nemzetiségi önkormányzati képviselői választások,
b) a szavazatszámláló bizottságba (a továbbiakban: SZSZB) bevont póttagok,
c) nem állami vagy nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete,
d) a választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Ve.) 15.  § (1)  bekezdése szerinti 

kiadások,
e) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a  választási iroda által a  Ve. 66.  § (4a)  bekezdése alapján ellátott 

többletfeladatok
miatt lehet igényelni.

 (3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre 
a  feladatra biztosított, a  normatívák szerint számolt összeget, illetve – ha a  feladatelmaradás ismertté válása előtt 
indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványát vissza kell utalni.

 (4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a  téves adatszolgáltatásból származó 
különbözeteket.

 (5) A HVI, illetve a  TVI többletkiadásainak és a  (3)  bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve 
kötelezettségvállalásainak az  elszámolásban való érvényesítését a  TVI vezetője kezdeményezi az  NVI elnökénél. 
A  kérelem elfogadásáról az  NVI elnöke a  kezdeményezés átvételétől számított 5 munkanapon belül dönt. Ha 
a kérelem elbírálására a határidőn belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon az egyetértést megadottnak 
kell tekinteni.
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6. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten kell kezelni.
 (2) A költségvetési szerv a  pénzeszközök felhasználásáról kiadásnemenként – ezen belül a  többletköltségekről és 

a  feladatelmaradásról bruttó módon feladatonként (jogcímenként) – számol el, és a  tényleges pénzforgalomról 
(bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. 
A  részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a  kapott támogatást, mind a  saját forrás terhére teljesített 
kiadásokat.

 (3) A választási iroda a  támogatásokról a  részletező nyilvántartással összhangban az  NVI elnöke részére elszámol 
(feladattípusú elszámolás), melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült 
kiadásokról a  kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel 
kell elszámolni.

 (4) A feladattípusú elszámolás elkészítéséhez a  pénzügyi elszámolást segítő informatikai alkalmazást az  NVI elnöke 
utasítása szerint kell igénybe venni.

 (5) Az egyéb szerv a  nem normatív támogatásokról tételes elszámolást készít. Az  elszámolást az  alapbizonylatok 
másolatával kell alátámasztani.

7. § (1) A HVI vezetője feladattípusú elszámolást készít a TVI vezetője részére a szavazás napját követő tizenöt napon belül.
 (2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül

a) elszámolást készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről,
b) összesítő elszámolást készít a HVI vezetők és a saját elszámolása alapján.

 (3) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül.
 (4) Az NVI az  (1)–(3)  bekezdésben foglalt elszámolások alapján, a  szavazás napját követő kilencven napon belül 

összesítő elszámolást készít.

8. § (1) A HVI és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási 
iroda tagjainak ad megbízást.

 (2) A HVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő negyvenöt napon 
belül.

 (3) A TVI, továbbá az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi.
 (4) A többletköltség igények indokoltságát tételesen meg kell vizsgálni.
 (5) A támogatás felhasználásának és az  elszámolások megalapozottságának az  ellenőrzése során a  költségvetési 

támogatás ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI elszámolásának elfogadásáról a TVI vezetője dönt.
 (2) A TVI elszámolásának elfogadásáról az NVI elnöke dönt.
 (3) A többletköltségek fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon belül biztosítja a TVI és 

az egyéb szerv részére. A többletköltségek fedezetének a HVI-t megillető részét a TVI vezetője annak beérkezésétől 
számított nyolc munkanapon belül folyósítja a HVI részére.

 (4) Az elszámolást készítő szerv vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget 
tenni a visszafizetési kötelezettségének.

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 1. melléklet a …/2014. (VII. …..) IM rendelethez  

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 
választásán 

Jogcím Normatíva 

Kód Név Egység Ft/egység 

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK    
1 DOLOGI KIADÁSOK     

101 Kiadások a szavazás napját megelőzően     

10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei 
szavazókörönként. 
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, 
hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) 
nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 

1 3 000 

10102 Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. 
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítése dologi 
kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 

1 1,50 

10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások 
szavazókörönként. 
Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: 
eskütételi jegyzőkönyvek, szavazóköri jegyzőkönyvek, 
napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok 
tagjainak megbízó levelei, szavazóurnák, átadás-átvételi 
jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke. Az SZSZB 
eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek 
biztosítása megbízott SZSZB tagok részére. 

1 12 000 

102 Kiadások a szavazás napján.     

10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos 
költségek, szavazókörönként. 
Szavazókör telefon, fax kapcsán felmerülő költségei. 

1 4 000 

10202 A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös 
önkormányzati hivatali székhelyeken. 
A hivatal szavazásnapi működésével összefüggő telefon, fax, 
gépkocsi használat kiadásai. 

1 30 000 
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10203 Közös hivatalok csatolt települései utáni pótelőirányzat 
kapcsolódó településenként. 
A hivatal és a csatolt települések szavazásnapi 
kapcsolattartással összefüggő telefon, fax, villamos energia, 
gépkocsi használat, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 

1 6 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     

201 Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja.     

20101 Az SZSZB-k – egy szavazókörrel rendelkező településen a 
helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) – 3 választott 
tagjának díja szavazókörökben. 
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával 
és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, 
hétvégi munkavégzés. 

3 20 000 

20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik 
és ötödik tagjának díja. 
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával 
és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, 
hétvégi munkavégzés. 

2 20 000 

202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.   

20201 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.  
A szavazás napján 5 órától 24 óráig az SZSZB mellett 
elvégzendő adminisztratív feladatok. 

1 20 000 

203 A HVI tagjának személyi normatívája. 
A HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a 
település lakosságszámához, összevont hivatal esetén az 
összlakosságszámához viszonyítva) a normatíva: 

   

20301             - 10 000 lakosig 4 35 000 

20302 10 001 - 50 000 lakosig 8 35 000 

20303 50 001 - 100 000 lakosig 10 35 000 

20304 100 001 - 250 000 lakosig 15 35 000 

204 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok 
esetében. 

   

20401 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok 
esetében. 
Közös önkormányzati hivatalok esetében a HVI-nek a 
normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma 
minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik. 

1 35 000 
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205 HVB választott tagjainak személyi normatívája, figyelemmel a 
helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választás 
feladataira is. 

  

 
20501 

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös 
településen.  

5 20 000 

20502 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös 
településen, 10000 lakosig. 

3 25 000 

20503 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös 
településen, 10000 lakos felett. 

3 35 000 

206 Választási bizottságok ellátási költsége   

20601 Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként. Az SZSZB 
választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési költsége. 

1 8 000 
 

20602 Választási ellátás költsége HVB-nként. 
A HVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a 
választási időszakban. 

1 20 000 

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

301 Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél 
hatályos jogszabály szerint. 

   

30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség településnél hatályos jogszabály szerint. 

   

30102 Választási ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos 
jogszabály szerint. 

   

  

MEGYEI KIADÁSOK    

1. DOLOGI KIADÁSOK     

131 TVI választások előkészítésével és folyamatos működésével 
összefüggő kiadások 

    

13102 A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVI-nként. 
A TVI által a HVI vezetők részére személyes részvétellel 
szervezett oktatás költségei. 

1 25 000 

13103 Pénzügyi feladatok és logisztikai irányítási feladatok ellátása, 
megyénként. 
Települések pénzügyi és logisztikai feladatainak támogatása, az 
elszámoláshoz szükséges pénzügyi és logisztikai rendszer 
működtetése. 

1 200 000 
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13104 TVI dologi kiadásai megyénként. 
Kapcsolattartás HVI-kkel, telefon, fax, gépkocsi használat, 
biztonsági őrizet, értekezletek tartása HVI vezetők részére, 
technikai feltételek biztosítása. 

1 200 000 

132 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése     

13201 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, 
megyénként 3 hónap figyelembevételével.  
A TVI infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében 
gépkocsi használat, irodahelyiség, nyomtatási kapacitásbővítés, 
szállítási kapacitás biztosítása, stb. 

3 250 000 

133 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások     

13301 A TVI és a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) 
kiadásai megyénként. 
A választási bizottsági feladatokkal összefüggő kiadások. 

1 200 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

231 A HVI vezetőinek díja lakosságszám függvényében (közös 
önkormányzati hivatal esetén a települések összlakosságszáma 
alapján): 

   

23101 - 10 000 lakosig HVI vezetői díj 1 60 000 

23102 10 001 - 50 000 lakosig HVI vezetői díj 1 80 000 

23103 50 001 - 100 000 lakosig HVI vezetői díj 1 95 000 

23104 100 001 - 250 000 lakosig HVI vezetői díj 1 115 000 

232 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja     

23201 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja 
kapcsolt településenként. 
A kapcsolt települések választási feladatainak irányítása, 
ellenőrzése. Az SZSZB-k munkájának támogatása. 

1 6 000 

234 TVI tagok és vezetők díja    

23401 TVI vezető díja. 1 500 000 

23402 TVI vezető helyettesének díja. 1 300 000 

23403 TVI 10 tagjának díja 10 100 000 

235 Kapacitáskiegészítés a TVI feladatainak ellátására   

23501 
Kapacitáskiegészítés a TVI feladatainak ellátására. 3 fő 
kapacitás 3 havi díja. 

9 80 000 

236 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai   



11594 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 102. szám 

5 

23601 TVB 3 választott tagjának díja 3 40 000 

23602 
TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és 
megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban. 

1 50 000 

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség hatályos jogszabály szerint megyénél. 

   

33101 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség hatályos jogszabály szerint megyénél TVI 
vezető díja utáni fizetési kötelezettség nélkül. 

   

3310101 
HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség hatályos 
jogszabály szerint. 

  

3310103 
TVI tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség hatályos 
jogszabály szerint. 

  

3310104 
TVB tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség hatályos 
jogszabály szerint. 

  

33102 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség hatályos jogszabály szerint megyénél TVI 
vezetői díj után. 

   

  

KÖZPONTI KIADÁSOK    

1. DOLOGI KIADÁSOK     

151 A választások előkészítésével kapcsolatos költségek     

15103 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.     

1510302 Értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a szavazás napját megelőző 
58. nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, 
választópolgáronként és alkalmanként. 
Értesítők megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és 
kézbesítése költségei. 

1 130 

15115 Ajánlással, ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások 
települések, megyék részére 
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1511501 Ajánlással összefüggő kiadások települések, megyék részére, 
kiadott ajánlóívek száma alapján, utólagos igényléssel 
ajánlóívenként. Ajánlóívek előállítása, nyomtatása jelöltenként, 
papír és számítástechnikai segédanyagok biztosítása. Minimum 
500 Ft.  

1 15 

1511502 Ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások. Ajánlásellenőrzés, 
ellenőrzött ajánlások száma alapján, utólagos igényléssel. 
Minimum 500 Ft. 

1 1 

15116 Határozathozatallal, döntésekkel kapcsolatos költségek 
utólagos igényléssel. 

  

1511601 Határozathozatallal, döntésekkel kapcsolatos postaköltségek  
belföldre. 

1 300 

15117 Logisztikai feladatok többlet normatívája   

1511701 Logisztikai feladatok ellátásának költségei, a feladatot ellátó 
országgyűlési egyéni választókerület (a továbbiakban: OEVK) 
székhely HVI részére, OEVK-nként. 

1 50 000 

155 Szavazásnapi működéssel kapcsolatos feltételek biztosításának 
költségei 

   

15503 
Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek 
bérlete utólagos igényléssel. 

1 10 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

252 NVI tagjainak túlmunkájával kapcsolatos személyi kiadások   

25202 NVI elnökének tiszteletdíja (2014. évi országgyűlési, európai 
parlamenti, önkormányzati választások tekintetében, összesen) 

1 1 000 000 

253 A választási bizottsági tagok díjazása utólagos térítés alapján    

25301 
Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja, 
szavazókörönként legfeljebb 2 fő, utólagos igényléssel, a 
tényleges igénybevétel alapján. 

1 20 000 

25302 
A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. § (1) 
és (2) bekezdés], utólagos igény szerint.  

    

255 Logisztikai feladatok többlet normatívája    

25502 OEVK székhely HVI tagjának személyi normatívája. E 
normatíva a HVI 3 tagja tekintetében vehető figyelembe  
OEVK-nként, ahol a logisztikai feladatokat az OEVK székhely 
HVI látja el. 

3 50 000 

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

351 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    
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fizetési kötelezettség hatályos jogszabályok szerint központnál 

35101 Helyi feladatokkal összefüggő átadott járulék    

35102 
OEVK székhely település HVI részére feladatokkal összefüggő 
átadott járulék 

   

35103 Területi feladatokkal összefüggő átadott járulék    
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2. melléklet a …/2014. (VII. …..) IM rendelethez 

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

Jogcím Normatíva 

Kód Név Egység Ft/egység 

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK    
1 DOLOGI KIADÁSOK     

101 Kiadások a szavazás napját megelőzően     

10102 Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok 
elvégzése. 
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítése dologi 
kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 

1 1,50 

10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások 
szavazókörönként. 
Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: 
eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések 
nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízó 
levelei, szavazóurnák, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, 
visszautasítottak jegyzéke. Az SZSZB eskütételének 
szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek biztosítása megbízott 
SZSZB tagok részére. 

1 12 000 

102 Kiadások a szavazás napján.     

1020101 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos 
költségek, szavazókörönként. 
Szavazókör telefon, fax kapcsán felmerülő költségei. 

1 4 000 

1020102 A HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek, 
azokon a településeken ahol nincs nemzetiségi szavazókör.  
Szavazókör telefon, fax kapcsán felmerülő költségei. 

1 4 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     

201 Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja.     

20101 Az SZSZB 3 választott tagjának díja a nemzetiségi 
szavazókörökben. 
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás 
lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos 
feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés. 

3 20 000 
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20104 HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek, azokon 
a településeken ahol nincs nemzetiségi szavazókör. HVB 3 
választott tagjának díja szavazókörökben, az egy 
szavazókörrrel rendelkező település kivételével. 
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás 
lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos 
többletfeladatok ellátása, hétvégi munkavégzés. 

3 10 000 

202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.   

20201 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.  
A szavazás napján 5 órától 24 óráig az SZSZB mellett 
elvégzendő adminisztratív feladatok. 

1 20 000 

206 Választási bizottságok ellátási költsége   

20601 Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként. Az SZSZB 
választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési 
költsége. 

1 8 000 
 

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

301 Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél 
hatályos jogszabály szerint. 

   

30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség településnél hatályos jogszabályok 
szerint. 

   

30102 Szavazásnapi  ellátás után fizetendő munkáltatói teher 
hatályos jogszabály szerint. 

   

  

KÖZPONTI KIADÁSOK    

1. DOLOGI KIADÁSOK     

151 A választások előkészítésével kapcsolatos költségek     

15103 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.     

1510302 Értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a szavazás napját megelőző 
58. nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, 
választópolgáronként és alkalmanként. 
Értesítők megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és 
kézbesítése költségei.  

1 130 

15115 Ajánlással, ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások 
települések, megyék részére 

  

1511501 Ajánlással összefüggő kiadások települések, megyék részére, 1 15 
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kiadott ajánlóívek száma alapján, utólagos igényléssel. 
Ajánlóívek előállítása, nyomtatása jelöltenként, papír és 
számítástechnikai segédanyagok biztosítása. Minimum 500 Ft.  

1511502 Ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások. Ajánlásellenőrzés, 
ellenőrzött ajánlások száma alapján, utólagos igényléssel. 
Minimum 500 Ft. 

1 1 

15116 Határozathozatallal, döntésekkel kapcsolatos költségek 
utólagos igényléssel. 

  

1511601 Határozathozatallal, döntésekkel kapcsolatos postaköltségek  
belföldre. 

1 300 

155 Szavazásnapi működéssel kapcsolatos feltételek biztosításának 
költségei. 

   

15503 
Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek 
bérlete utólagos igényléssel. 

1 10 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

253 A választási bizottsági tagok díjazása utólagos térítés alapján    

25301 
Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja, 
utólagos igényléssel, a tényleges igénybevétel alapján. 

1 20 000 

25302 
A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. § (1) 
és (2) bekezdés], utólagos igény szerint.  

    

  
 

  

3. MUNKAADÓT TERHELŐFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

351 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség hatályos jogszabályok szerint központnál 

   

35101 Helyi feladatokkal összefüggő átadott járulék    
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Az igazságügyi miniszter 4/2014. (VII. 24.) IM rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a VI. fejezet, a 22. § (2) bekezdése és az 1–50. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. § (1) bekezdése tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FejezeT 
ÁLTaLÁnos renDeLkezések

1. A választási irodák tagjainak oktatása

1. §  A választási iroda tagjait a  feladataik ellátására fel kell készíteni. A  felkészítésen való részvétel kötelező. 
A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

2. A választási informatikai rendszer

2. § (1) A  választási informatikai rendszer (a  továbbiakban: informatikai rendszer) e  rendelet vonatkozásában 
a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvényben (a  továbbiakban: Ve.) meghatározott választási feladatok 
végrehajtásában részt vevő és azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett informatikai infrastruktúra és 
alkalmazói rendszerelemek összessége.

 (2) A választási informatikai infrastruktúra elemei lehetnek különösen:
a) a választási célú dedikált informatikai eszközök,
b) az anyakönyvi szolgáltató rendszer működését biztosító informatikai eszközök,
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a  járási hivatalok és a  fővárosi kerületi hivatalok (a  továbbiakban 

együtt: kormányhivatal) informatikai eszközei,
d) az okmányirodák, valamint az  okmányirodai funkciókat is ellátó kormányablakok (a  továbbiakban együtt: 

okmányiroda) informatikai eszközei és
e) az a)–d) pontban meghatározott informatikai eszközöket összekötő adatátviteli hálózatok.

 (3) A  választási alkalmazói rendszerek elemei lehetnek különösen: a  névjegyzékek vezetését, az  ajánlás-ellenőrzést, 
jelöltek és jelölő szervezetek nyilvántartását, a  szavazatösszesítést, az  eredménymegállapítást, a  logisztikai és 
pénzügyi lebonyolítást támogató alkalmazói szoftverrendszerek.

3. § (1) Azok a  helyi választási irodák (a  továbbiakban: HVI), amelyek illetékessége több mint öt szavazókörre terjed ki, 
az  informatikai rendszert a  választási célú dedikált informatikai eszközök és az  anyakönyvi szolgáltató rendszer 
működését biztosító eszközök igénybevételével érik el.

 (2) Azok a  HVI-k, amelyek illetékessége legfeljebb öt szavazókörre terjed ki, az  informatikai rendszert az  anyakönyvi 
szolgáltató rendszer infrastrukturális hátterének igénybevételével érhetik el. Közös önkormányzati hivatalt 
működtető települések esetében a  területi választási iroda (a  továbbiakban: TVI) vezetője a  székhely településtől 
eltérő településen is engedélyezheti az  adatfeldolgozási feladatok elvégzését. Az  adatfeldolgozási helyszín 
változásáról a  TVI vezetője az  engedély kiadását követően haladéktalanul tájékoztatja a  Nemzeti Választási Iroda 
(a továbbiakban: NVI) elnökét.

 (3) A választási informatikai feladatok – különösen a jelöltajánlás ellenőrzéssel összefüggő feladatok és a választásnapi 
feladatok – ellátására indokolt esetben a  HVI vezetőjének kérésére, a  TVI vezetőjének döntése alapján 
az okmányirodai infrastruktúra is igénybe vehető. Ha a TVI vezetője az okmányirodai infrastruktúra bevonása mellett 
dönt, erről értesíti az NVI elnökét.

 (4) A  TVI-k az  informatikai rendszer elérésére a  választási célú dedikált informatikai eszközöket, az  anyakönyvi 
szolgáltató rendszer működését biztosító eszközöket, továbbá az okmányirodai infrastruktúrát használhatják.
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4. §  Az informatikai rendszert kell használni
a) a szavazóköri névjegyzék, valamint a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, 

továbbvezetéséhez, a szavazóhelyiségbe kerülő példányának elkészítéséhez,
b) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,
c) a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatás elkészítéséhez,
d) az értesítők elkészítéséhez,
e) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,
f ) a jelölő szervezetek, jelöltek és listák adatainak nyilvántartásához,
g) az ajánlóívek elkészítéséhez, átvételéhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,
h) a polgármester- és főpolgármester-jelöltek fényképének, a jelöltek nemzetiségi nevének, a jelölő szervezetek 

jelképének és nemzetiségi nevének kezeléséhez,
i) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,
j) a logisztikai feladatok ellátásához,
k) a szavazóhelyiségekbe kerülő szavazóköri névjegyzékek, valamint a  mozgóurnát igénylő választópolgárok 

jegyzékeinek kinyomtatásáról és hitelesítésének megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,
l) a napközbeni részvételi adatok és a rendkívüli események jelentéséhez,
m) a szavazóköri jegyzőkönyvek és a  13.  § c)  pontja szerinti jegyzőkönyvek előállításához, a  jegyzőkönyvek 

rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,
n) a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,
o) a választási eredmény megállapításának támogatásához,
p) a választási visszaélések valószínűségét jelző rendszer működtetéséhez és
q) a bírságokkal kapcsolatos feladatok támogatásához.

5. § (1) A kormányhivatal a választási feladatok ellátása érdekében a TVI és a HVI vezetője számára biztosítja
a) a megfelelő számú, a  kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy választási iroda 

tagjává történő megbízásának lehetőségét és
b) a választási iroda tagjának közreműködését a választási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének 

rendelkezése szerint.
 (2) A kormányhivatal a TVI és a HVI részére biztosítja

a) az okmányhálózat elérését az okmányirodákban,
b) az okmányhálózat eléréséhez szükséges informatikai eszközöket az okmányirodai infrastruktúrán,
c) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket és
d) az a)–c) pontban foglaltakhoz szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

 (3) A  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti eszközök körének meghatározását az  NVI és a  kormányhivatal a  szavazás napját 
megelőző hatvanadik napig írásos megállapodásban rögzíti.

 (4) A választási iroda tagjává történő megbízása esetén a kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló 
személy is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

 (5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:
a) a választási informatikai rendszerekhez kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása és
b) az informatikai rendszerekkel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása.

 (6) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő időszakos választási feladatok elvégzését szolgálhatják:
a) ajánlóívek nyomtatása,
b) ajánlások ellenőrzése,
c) a jelöltek, listák nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatrögzítés,
d) közreműködés a szavazólap jóváhagyási folyamatában,
e) a szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérők jegyzékének kinyomtatása,
f ) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése,
g) a választási eredményt megállapító jegyzőkönyv összeállításához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása és
h) a választások pénzügyi és logisztikai elszámolási feladatai informatikai támogatása.

 (7) A  választási iroda vezetője az  NVI elnökének utasítása alapján legkésőbb a  választás kitűzését követő tizedik 
napon tájékoztatja az NVI elnökét az okmányhálózat kormányhivatalnál történő igénybe vétele iránti szándékáról, 
az  igénybe venni kívánt szolgáltatások biztosításához szükséges erőforrások mennyiségéről és az  igénybe 
vétel ütemezéséről. Az  NVI elnöke mindezekről haladéktalanul tájékoztatja a  kormányhivatalt és a  Kormánynak 
a kormányhivatalok irányítására kormányrendeletben kijelölt tagját.
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 (8) A  választási iroda és a  kormányhivatal együttműködik a  választási feladatok határidőre történő elvégzése 
érdekében. A  választási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a  kormányhivatal egyéb 
feladataival szemben.

II. FejezeT 
HeLyI VÁLaszTÁsI IroDa

6. §  Minden önálló önkormányzati hivatallal rendelkező településen önálló HVI működik. Közös önkormányzati hivatalt 
működtető településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

3. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

7. § (1) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,
b) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,
c) megállapítja és közzéteszi a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt 

állításához szükséges ajánlások számát,
d) az informatikai rendszerből kinyomtatja, és átvételi elismervény ellenében átadja az  igénylő részére 

az ajánlóíveket,
e) átveszi a  jelölt, illetve a  kompenzációs lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, 

azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges hiányokra; a bejelentésről átvételi elismervényt 
ad ki, továbbá a  bejelentést az  informatikai rendszerben regisztrálja; gondoskodik a  polgármesterjelölt 
fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 390x520 felbontású fájl feltöltéséről az  informatikai rendszerbe; 
ellenőrzi a  jelölt nemzetiségi nevét tartalmazó word formátumú fájl tartalmát, gondoskodik annak 
feltöltéséről az informatikai rendszerbe,

f ) átveszi az  ajánlóíveket, az  informatikai rendszerben ellenőrzi, hogy a  jelölt, illetve a  jelölő szervezet 
a  rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi a  helyi választási bizottságnak (a  továbbiakban: 
HVB), ha a jelölt, illetve a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

g) az ajánlóíveken leadott ajánlásokat – a  HVB döntésének előkészítése érdekében – ellenőrzi; az  ellenőrzés 
kiterjed arra, hogy
ga) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
gb) létezik-e a központi névjegyzékben a választópolgár által megadott személyi azonosító,
gc) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,
gd) a választópolgár – a  szavazást megelőző 48. nap és az  ajánlóív leadása közötti időszak bármely 

napján – szerepelt-e a névjegyzékben azon választókerület vagy település tekintetében, ahol jelöltet 
ajánlott, illetve a  nemzetiségi önkormányzati választáson azon nemzetiség választópolgáraként, 
amelynek jelöltjét ajánlotta,

ge) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,
h) az informatikai rendszerben regisztrálja a  HVB-nek a  jelölt, kompenzációs lista nyilvántartásba vételével 

kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását,
i) az egyéni választókerületi jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő leteltét követően előkészíti a  HVB 

számára a nemzetiségi kompenzációs lista állítását,
j) előkészíti a  jelöltek, kompenzációs listák sorsolását, a  sorsolás eredményét rögzíti az  informatikai 

rendszerben,
k) a bírság kiszabásáról hozott határozat adatait az NVI elnökének intézkedése szerint haladéktalanul megküldi 

az NVI-nek,
l) bejelentett igény alapján, az  adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a  szavazóköri 

névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a jelöltnek,
m) a nemzetiségi önkormányzati választáson az  adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szereplő 

választópolgárok Ve. szerinti adatait a Ve.-ben meghatározottak szerint elektronikus adathordozón átadja
ma) a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt számára ajánlóívet igénylő jelölő szervezetnek, illetve
mb) a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet állító jelölő szervezetnek,
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n) előkészíti a  HVB tagjainak, póttagjainak megválasztását; fogadja a  szavazatszámláló bizottság 
(a  továbbiakban: SZSZB), a  HVB megbízott tagjainak bejelentését; ellenőrzi az  SZSZB, a  HVB tagjainak 
választójogát, gondoskodik az SZSZB, a HVB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

o) nyilvánosságra hozza a  HVB tagjainak és a  HVI vezetőjének nevét, valamint a  HVB és a  HVI hivatali 
helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát; a  HVB hivatali helyiségének címét 
az informatikai rendszerben rögzíti és karbantartja,

p) a HVB tagjainak nevét, az SZSZB tagjainak számát, valamint a HVB-be és az SZSZB-be tagot megbízó jelölő 
szervezeteket, független jelölteket rögzíti az informatikai rendszerben,

q) ellátja a jelöltek, kompenzációs listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
r) előterjeszti a  HVB részére a  polgármesteri, az  egyéni listás vagy egyéni választókerületi, illetve a  települési 

nemzetiségi önkormányzati szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,
s) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,
t) a TVI által megjelölt helyen és időben gondoskodik a  központi nyomtatványok átvételéről, az  ezekkel 

kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról,
u) fogadja a központilag – szavazókörönként – összeállított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenőrzi, 

elhelyezi bennük a  napközbeni részvételi jelentések adatainak telefonos továbbításához szükséges jelszót 
tartalmazó lezárt borítékokat, és gondoskodik a szavazás napjáig történő megőrzésükről,

v) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,
w) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az  SZSZB elnöke 

vagy helyettese részére a  szavazás lebonyolításához szükséges szavazólapokat, nyomtatványokat, iratokat, 
bélyegzőt és egyéb kellékeket,

x) gondoskodik a szavazólapok és az egyéb választási iratok őrzéséről,
y) tájékoztatja az SZSZB-t a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról és
z) továbbítja a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti igényeket az SZSZB és – amennyiben 

a  mozgóurnát igénylő választópolgár nemzetiségi névjegyzéken szerepel – az  illetékes nemzetiségi 
szavazókör SZSZB-je vagy a HVB részére.

 (2) A HVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének nyomtatásával megbízhatja 

a  TVI-t, amely a  feladatot a  kormányhivatal útján is elláthatja; a  nyomtatás megtörténtéről haladéktalanul 
értesíteni kell az NVI-t és

b) a kinyomtatott névjegyzéket és a  mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az  utolsó 
oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, és a hitelesítésről értesíti az NVI-t.

4. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

8. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,
b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a  névjegyzék kezeléséről, a  visszautasítottak jegyzéke és 

a mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről,
c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 és 17.30 órakor adatot szolgáltat a  HVI részére a  szavazókörben megjelent 

választópolgárok számáról,
d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja 

a HVI vezetőjéhez,
e) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,
f ) a HVI vezetőjének utasítása szerint telefonon, telefaxon azonnal továbbítja a  szavazóköri jegyzőkönyv 

adattartalmát a HVI-hez,
g) közreműködik a  szavazóköri jegyzőkönyv, a  szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított 

jegyzőkönyvek, valamint az  SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az  SZSZB megbízott tagjai 
részére történő átadásában és

h) közreműködik a  szavazóurnáknak, a  szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az  egyéb választási iratoknak 
a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

 (2) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,
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b) haladéktalanul továbbítja az  SZSZB, valamint a  nemzetiségi szavazókör SZSZB-je vagy a  HVB részére 
az  ügyfélkapun vagy a  választások hivatalos honlapján a  szavazás napján beérkező mozgóurna iránti 
igényeket,

c) fogadja és – ellenőrzést követően – az  informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a  szavazókörökből 
érkezett napközbeni részvételi adatokat, a  szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított 
jegyzőkönyveket,

d) fogadja és az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazóköri jegyzőkönyvek adatait,
e) a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t, ha adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, 

vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelzett,
f ) átvételi elismervénnyel átveszi az  SZSZB-től a  szavazóurnákat, a  szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint 

az egyéb választási iratokat,
g) a beérkező szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, és haladéktalanul elvégzi 

az  adatbeviteli teendőket úgy, hogy a  számítógépes adatfeldolgozásra a  jegyzőkönyvek első példánya 
szolgál és

h) a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az  SZSZB figyelmét, és a  jegyzőkönyv javítását 
követően intézkedik az adatok informatikai rendszerbeli javításáról.

5. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

9. §  A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,
b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a  szavazóköri jegyzőkönyvek második példánya, 

valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattárazza,
c) a HVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, 

a polgármester-választás, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazóköri jegyzőkönyvei 
és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB-nek,

d) az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a  polgármester-választás, illetve a  települési 
nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a  HVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az  informatikai 
rendszerben,

e) három napon keresztül biztosítja a  HVB eredménymegállapító jegyzőkönyvei második példánya, valamint 
a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattárazza és

f ) előkészíti az  egyéni listás vagy egyéni választókerületi választáson, illetve a  települési nemzetiségi 
önkormányzati választáson mandátumot szerzett képviselők és a polgármester megbízólevelének átadását.

III. FejezeT 
TerüLeTI VÁLaszTÁsI IroDa

10. § (1) A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) ellenőrzi és irányítja a HVI-k tevékenységét,
b) megszervezi a HVI-k vezetőinek oktatását és
c) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, 

a hibás adatok kijavítása érdekében.
 (2) A TVI a választási informatikai feladatokat a kormányhivatal közreműködésével látja el.

6. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

11. § (1) A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) megállapítja és közzéteszi a  megyei lista, valamint közzéteszi a  főpolgármester-jelölt állításához szükséges 

ajánlások számát,
b) az informatikai rendszerből kinyomtatja, és átvételi elismervény ellenében átadja az  igénylő részére 

az ajánlóíveket,
c) átveszi a  jelölő szervezet, a  főpolgármester-jelölt, illetve a megyei lista, fővárosi kompenzációs lista, területi 

nemzetiségi önkormányzati lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat 
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ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges hiányokra; a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, 
továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

d) gondoskodik a  jelölő szervezet jelképét, illetve a  főpolgármester-jelölt fényképét tartalmazó, JPEG 
kiterjesztésű, legalább 390x520 felbontású fájl feltöltéséről az informatikai rendszerbe,

e) ellenőrzi a jelölő szervezet nemzetiségi nevét tartalmazó word formátumú fájl tartalmát, gondoskodik annak 
feltöltéséről az informatikai rendszerbe,

f ) az informatikai rendszerben regisztrálja a  jelölő szervezet képviseletében nyilatkozattételre jogosultak 
adatait,

g) a bíróság megkeresése útján ellenőrzi a jelölő szervezet létezését és bejelentett adatait,
h) átveszi az  ajánlóíveket, ellenőrzi, hogy a  jelölt, illetve a  jelölő szervezet a  rendelkezésére bocsátott összes 

ajánlóívet leadta-e; jelzi a  területi választási bizottságnak (a  továbbiakban: TVB), ha a  jelölt, illetve a  jelölő 
szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

i) az ajánlóíveken leadott ajánlásokat – a  TVB döntésének előkészítése érdekében – ellenőrzi; az  ellenőrzés 
kiterjed arra, hogy
ia) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
ib) létezik-e a központi névjegyzékben a választópolgár által megadott személyi azonosító,
ic) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,
id) a választópolgár – a  szavazást megelőző 48. nap és az  ajánlóív leadása közötti időszak bármely 

napján – szerepelt-e a  névjegyzékben a  választókerületben, ahol jelöltet, listát ajánlott, illetve 
a  nemzetiségi önkormányzati választáson azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek listáját 
ajánlotta,

ie) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet, listát többször,
j) az informatikai rendszerben regisztrálja a  TVB-nek a  jelölő szervezet, jelölt, lista nyilvántartásba vételével 

kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint a bíróság jogerős döntését,
k) a bírság kiszabásáról hozott határozat adatait az NVI elnökének intézkedése szerint haladéktalanul megküldi 

az NVI-nek,
l) bejelentett igény alapján, az  adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a  szavazóköri 

névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a jelöltnek,
m) a nemzetiségi önkormányzati választáson az  adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szereplő 

választópolgárok Ve. szerinti adatait a Ve.-ben meghatározottak szerint elektronikus adathordozón átadja
ma) a területi nemzetiségi lista ajánlásához ajánlóívet igénylő jelölő szervezetnek, illetve
mb) a területi nemzetiségi listát állító jelölő szervezetnek,

n) előkészíti a TVB tagjainak, póttagjainak megválasztását; fogadja a TVB megbízott tagjainak bejelentését,
o) ellenőrzi a TVB tagjainak választójogát, gondoskodik a TVB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,
p) nyilvánosságra hozza a TVB tagjainak és a TVI vezetőjének nevét, valamint a TVB és a TVI hivatali helyiségének 

címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát,
q) ellátja a jelöltek, listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
r) előkészíti a  megyei listák, területi nemzetiségi önkormányzati listák, a  főpolgármester-jelöltek és a  fővárosi 

kompenzációs listák sorsolását, a sorsolás eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,
s) az adattartalom jóváhagyása céljából előterjeszti a  TVB részére a  megyei listás, főpolgármesteri, területi 

nemzetiségi önkormányzati szavazólap tervezetét,
t) a választási logisztikai rendszerre alapozva meghatározza a központi nyomtatványok elosztásának és a helyi 

készítésű nyomtatványok előállításának, szállításának és átvételének rendjét,
u) gondoskodik a  központi nyomtatványok átvételéről, az  ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, 

valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról és
v) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról.

 (2) A TVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet és
b) kiadja a jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását.
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7. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

12. §  A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) felügyeli az  informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítő 

funkcióinak használatát,
b) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról, 

és erről tájékoztatja az NVI elnökét és
c) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

8. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

13. §  A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) fogadja a  megyei önkormányzati választás, a  főpolgármester-választás, a  területi és országos nemzetiségi 

önkormányzati választás szavazóköri jegyzőkönyveinek első példányait, a  fővárosi kerületi polgármester-
választás eredménymegállapító jegyzőkönyveit, valamint a  területi és országos nemzetiségi önkormányzati 
választáson leadott szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokat,

b) a TVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a  számítógépes adatok és a  megyei önkormányzati 
választás, a  főpolgármester-választás, a  területi és országos nemzetiségi önkormányzati választás 
szavazóköri jegyzőkönyveiben, valamint a  fővárosi kerületi polgármester-választás eredménymegállapító 
jegyzőkönyveiben szereplő adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a TVB-nek,

c) segítséget nyújt a TVB-nek a területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson leadott szavazatok 
megszámlálásához, annak eredményét a TVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

d) a megyei önkormányzati választás, a  fővárosi kompenzációs listás választás, a  főpolgármester-választás, 
a  területi nemzetiségi önkormányzati választás eredményét, valamint az  országos nemzetiségi 
önkormányzati választás területi eredményét a TVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

e) három napon keresztül biztosítja a  TVB eredménymegállapító jegyzőkönyvei második példánya, valamint 
a határozatok nyilvánosságát,

f ) a TVB országos nemzetiségi önkormányzati választás területi eredményét megállapító jegyzőkönyvének első 
példányát – annak kiállítását követően, az NVI elnöke által meghatározottak szerint – továbbítja az NVI-hez,

g) fogadja és – az  NVI elnöke által meghatározottak szerint – az  NVI-hez továbbítja a  szavazóköri és 
az eredményt megállapító jegyzőkönyvek első példányát és

h) előkészíti a  megyei önkormányzati választáson, a  területi nemzetiségi önkormányzati választáson, illetve 
a  fővárosi kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselők és a  főpolgármester megbízólevelének 
átadását.

IV. FejezeT 
közponTI FeLaDaTok

9. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

14. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) gondoskodik a TVI-k vezetőinek oktatásáról,
b) biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék elérését,
c) átveszi a  jelölő szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a  bejelentésről 

átvételi elismervényt ad ki, a bejelentést az informatikai rendszerben rögzíti,
d) ellenőrzi a jelölő szervezet nemzetiségi nevét tartalmazó word formátumú fájl tartalmát, gondoskodik annak 

feltöltéséről az informatikai rendszerbe,
e) az informatikai rendszerben regisztrálja a  jelölő szervezet képviseletében nyilatkozattételre jogosultak 

adatait,
f ) az informatikai rendszerből kinyomtatja és átvételi elismervény ellenében átadja az  igénylő részére 

az ajánlóíveket,
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g) átveszi az  országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlóíveket, a  lista bejelentését tartalmazó 
nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről átvételi elismervényt ad, a bejelentést az informatikai 
rendszerben regisztrálja,

h) ellenőrzi, hogy a  jelölő szervezet a  rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi a  Nemzeti 
Választási Bizottságnak (a továbbiakban: NVB), ha a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott 
összes ajánlóívet,

i) az ajánlóíveken leadott ajánlásokat – az  NVB döntésének előkészítése érdekében – ellenőrzi; az  ellenőrzés 
kiterjed arra, hogy
ia) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
ib) létezik-e a központi névjegyzékben a választópolgár által megadott személyi azonosító,
ic) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,
id) a választópolgár – a  szavazást megelőző 48. nap és az  ajánlóív leadása közötti időszak bármely 

napján – szerepelt-e a  névjegyzékben azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek országos 
nemzetiségi listáját ajánlotta,

ie) a választópolgár nem ajánlott-e egy országos nemzetiségi listát többször,
j) az NVB-nek a  jelölő szervezet, illetve az  országos nemzetiségi lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos 

döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint a Kúria jogerős döntését az informatikai rendszerben rögzíti,
k) előkészíti az  országos nemzetiségi listák sorsolását, a  sorsolás eredményét rögzíti az  informatikai 

rendszerben,
l) átveszi a  jelölő szervezet jelképét tartalmazó JPEG kiterjesztésű, legalább 390x520 felbontású fájlokat, és 

gondoskodik azok feltöltéséről az informatikai rendszerbe,
m) bejelentett igény alapján, az  adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a  szavazóköri 

névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a  jelölő 
szervezetnek,

n) a nemzetiségi önkormányzati választáson az  adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szereplő 
választópolgárok Ve. szerinti adatait a Ve.-ben meghatározottak szerint elektronikus adathordozón átadja
na) az országos nemzetiségi lista ajánlásához ajánlóívet igénylő jelölő szervezetnek, illetve
nb) az országos nemzetiségi listát állító jelölő szervezetnek,

o) előterjeszti a  NVB részére az  országos nemzetiségi listás szavazólapok tervezeteit azok adattartalma 
jóváhagyása céljából,

p) irányítja a  szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a  nyomdai 
adatátadás folyamatát, gondoskodik a szavazólapok előállításáról,

q) gondoskodik a Braille-sablon elkészítéséről és eljuttatásáról a megfelelő szavazóhelyiségekbe,
r) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,
s) nyilvánosságra hozza az  NVB tagjainak és az  NVI elnökének nevét, valamint az  NVB és az  NVI hivatali 

helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát, és
t) a választások hivatalos honlapján közzéteszi a többi választási iroda vezetőjének nevét, és a választási irodák 

hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát.
 (2) Az NVI elnöke – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) meghatározza az országos igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit és
b) kiadja a jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását.

10. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

15. §  Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) működteti a Választási Központot,
b) működteti a választási információs rendszert,
c) nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi jelentések adatait,
d) tájékoztatja az NVB-t a napközben történt rendkívüli eseményekről és
e) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat.
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11. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

16. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,
b) fogadja az  országos nemzetiségi önkormányzati listás szavazás szavazóköri eredményét megállapító 

jegyzőkönyveket, valamint a TVB-knek az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi eredményét 
megállapító jegyzőkönyveit,

c) az NVB döntésének előkészítéseként ellenőrzi az  országos nemzetiségi önkormányzati listás szavazás 
szavazóköri eredményét megállapító jegyzőkönyvek, valamint a  TVB-knek az  országos nemzetiségi 
önkormányzati választás területi eredményét megállapító jegyzőkönyvei és a  számítógépes rendszerben 
szereplő adatok azonosságát, és az ellenőrzés eredményéről jelentést tesz az NVB-nek,

d) adatokat szolgáltat az  NVB részére az  országos nemzetiségi önkormányzati választás eredményének 
megállapítása céljából,

e) működteti a választási visszaélések valószínűségét jelző rendszert,
f ) előkészíti az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők megbízólevelének átadását és
g) fogadja a  szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek első példányát, azokat a  szavazást követő kilencvenedik 

nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén az  ügy jogerős lezárása után átadja a  Magyar Nemzeti 
Levéltárnak.

 (2) Az  NVI elnöke utasítást ad az  adatfeldolgozási feladatok elvégzésének, valamint a  számítógépes rendszer 
működtetésének befejezésére.

V. FejezeT 
IDőközI VÁLaszTÁs

17. § (1) A képviselő mandátumának megüresedését, valamint az időközi választás kitűzésének tényét az illetékes választási 
iroda haladéktalanul rögzíti az informatikai rendszerben.

 (2) A  listán megüresedő mandátum betöltésének jogerőre emelkedését követően az  illetékes választási iroda 
haladéktalanul rögzíti az informatikai rendszerben a mandátumot szerzett képviselő adatait.

18. §  Az időközi választáson a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról nem kell jelentést adni.

VI. FejezeT 
a VÁLaszTÁsI eLjÁrÁsban HasznÁLanDó nyoMTaTVÁnyok

19. §  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán használandó nyomtatványok jegyzékét az  1.  melléklet, a  nyomtatványok mintáit a  2–49.  melléklet 
állapítja meg.

VII. FejezeT 
zÁró renDeLkezések

20. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. §  Ez a  rendelet az  állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív 
választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
szóló, 1994. december 19-i 94/80/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. § (1) A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: Nvhr.) 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/A. § (1) A bírságot az NVI fizetési számlaszámára, átutalással kell megfizetni.
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(2) A választási bizottság a bírság kiszabásáról szóló határozatban, a bírságot befizető pedig az átutalás közlemény 
rovatában feltünteti az egyedi bírságazonosítót.
(3) A  Ve. 124.  § (2)  bekezdése szerinti bírságot kiszabó határozat tervezetének szövegét a  bírságot kiszabó 
választási bizottság mellett működő választási iroda az  informatikai rendszerben állítja elő. A  határozat jogerőre 
emelkedésének napját a választási iroda az informatikai rendszerben rögzíti.
(4) A  (3)  bekezdéstől eltérő okból kiszabott bírság esetén a  bírságot kiszabó választási bizottság mellett működő 
választási iroda a bírságot kiszabó határozat tervezetének szövegében feltünteti az egyedi bírságazonosítót, amelyet 
az  informatikai rendszerben állít elő. A választási iroda a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul 
rögzíti az  informatikai rendszerben a  bírság megfizetésére kötelezett nevét, lakcímét vagy székhelyét és bírósági 
nyilvántartási számát, valamint a bírság összegét, a bírságazonosítót, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének 
napját.
(5) A bírság kiszabásáról szóló határozatot a bírságot kiszabó választási bizottság mellett működő választási iroda 
elektronikus úton továbbítja az NVI részére.”

 (2) Az Nvhr. 2. melléklete helyébe az 50. melléklet lép.

23. §  Hatályát veszti a  választási eljárásról szóló 1997.  évi C.  törvénynek a  helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a  kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 
5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 1. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán használandó nyomtatványok 

1.  nyomtatvány megnevezése 

előállítása használata 

kö
zp

on
til

ag
 

he
ly

be
n a nyomtatvány 

használata 
kötelező 

a nyomtatványban 
szereplő adatok 

megadása kötelező 

2.  Névjegyzék a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán  X X  

3.  Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásán 

 X X  

4.  Névjegyzék a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán  X X  

5.  Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán 

 X X  

6.  Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán 

X X X  

7.  Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán 

X X X  

8.  Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz    X 

9.  Mozgóurna iránti kérelem    X 

10.  Jelölő szervezet bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán (P3) 

 X X  

11.  Jelölő szervezet bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 
(P4) 

 X X  

12.  Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán (A4) 

 X X  

13.  Ajánlóív igénylése megyei lista ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán (A5) 

 X X  

14.  Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán (A6) 

 X X  

15.  Ajánlóív igénylése nemzetiségi lista ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán (A7) 

 X X  

16.  Ajánlóív   X X  

17.  Egyéni jelölt bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán (E2) 

 X X  

18.  Egyéni jelölt bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 
(E3) 

 X X  

19.  Lista bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 
(L7) 

 X X  

20.  Lista bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán (L8)  X X  

21.  Lista jelöltjének adatjavítása, kiesése (L9)  X X  

22.  Listán állított jelölt személyi lapja a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán (SZ4) 

 X X  

23.  Listán állított jelölt személyi lapja a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán (SZ5) 

 X X  

24.  Ellenőrző lap X  X  

25.  Visszautasítottak jegyzéke  X X  

26.  Számlálólap a napközbeni jelentéshez X  X  

27.  
Jegyzőkönyv minta a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve 
a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett 
intézkedéséről 

 X  X 

28.  Polgármester-választás szavazóköri jegyzőkönyve a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán 

 X X  

29.  Egyéni listás képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán 

 X X  
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30.  Egyéni választókerületi képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

 X X  

31.  Főpolgármester-választás szavazóköri jegyzőkönyve a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán 

 X X  

32.  Megyei listás szavazóköri jegyzőkönyv a helyi önkormányzati képviselők 
választásán 

 X X  

33.  Polgármester-választás eredményjegyzőkönyve a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásán 

X  X  

34.  Egyéni listás képviselő-választás eredményjegyzőkönyve a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán 

x  X  

35.  Egyéni választókerületi képviselő-választás eredményjegyzőkönyve a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

X  X  

36.  Kompenzációs listás eredményjegyzőkönyv 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

X  X  

37.  A főpolgármester-választás eredményjegyzőkönyve a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán 

X  X  

38.  A fővárosi kompenzációs listás választás eredményjegyzőkönyve a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

X  X  

39.  A megyei listás választás eredményjegyzőkönyve a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán 

X  X  

40.  Jegyzőkönyv a nemzetiségi szavazás adatairól a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán 

 X X  

41.  Szavazóköri jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán 

 X X  

42.  Szavazóköri jegyzőkönyv a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán 

 X X  

43.  Szavazóköri jegyzőkönyv az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán 

 X X  

44.  A területi választási bizottság jegyzőkönyve a területi nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán leadott szavazatok megszámlálásáról 

 X X  

45.  A területi választási bizottság jegyzőkönyve az országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán leadott szavazatok megszámlálásáról 

 X X  

46.  A területi választási bizottság jegyzőkönyve az országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásának területi részeredményéről 

X  X  

47.  Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának 
eredményéről 

X  X  

48.  Jegyzőkönyv a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának 
eredményéről 

X  X  

49.  Jegyzőkönyv az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának 
eredményéről 

X  X  
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2. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 2. melléklet a .../2014. (...) IM rendelethez 
Névjegyzék a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 

 
 NÉVJEGYZÉK 1. oldal 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 
(a szavazás napja) 

(TELEPÜLÉS NEVE) – (választókerület sorszáma) választókerület* 
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))** 

 

sorszám A választópolgárok adatai A szavazólap átvételének igazolása 

1. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím***) 
(szavazási segítség) 

 

2. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

3. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

4. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

5. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

6. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

7. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

8. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

… 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

 

(A névjegyzék utolsó oldalán:) 

a névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok 
jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen 

 A 
a szavazókörben megjelent választópolgárok száma: 

(aláírások száma a névjegyzéken) 
 

 

 +  
mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: 

(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén)  
 

 

 =  

a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: 
 

B 

*Csak 10 000-nél több lakosú településen 
** Csak a névjegyzék első oldalán 
*** Átjelentkező esetén lakóhely és tartózkodási hely címe 
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3. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 3. melléklet a .../2014. (...) IM rendelethez 
Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 

 
 MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE 1. oldal 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 
(a szavazás napja) 

(TELEPÜLÉS NEVE) – (választókerület sorszáma) választókerület* 
 (szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))** 

 

Sorszám A választópolgárok adatai A szavazólap átvételének igazolása 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím***) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

 
 
 
 

 

 
* Csak a 10 000-nél több lakosú településen 
** Csak a jegyzék első oldalán 
***Lakóhely, átjelentkezett vagy lakóhellyel nem rendelkező esetén tartózkodási hely címe 
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4. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 4. melléklet a .../2014. (...) IM rendelethez 
Névjegyzék a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására 

 
 NÉVJEGYZÉK 1. oldal 

(NEMZETISÉG MEGNEVEZÉSE) TELEPÜLÉSI/TERÜLETI/ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

(a szavazás napja) 
(TELEPÜLÉS) 

(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))* 
 

Sorszám A választópolgárok adatai A szavazólap átvételének igazolása 

1. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím**) 
(szavazási segítség) 

 

2. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

3. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

4. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

5. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

6. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

7. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

8. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

… 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

 

(A névjegyzék utolsó oldalán:) 

a névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok 
jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen 

 A 
a szavazókörben megjelent választópolgárok száma: 

(aláírások száma a névjegyzéken) 
 

 

 +  
mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: 

(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén)  
 

 

 =  

a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: 
 

B 

* Csak a névjegyzék első oldalán 
**Átjelentkezett esetén lakóhely és tartózkodási hely 
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5. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 5. melléklet a .../2014. (...) IM rendelethez 
Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására 

 
 MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE 1. oldal 

(NEMZETISÉG MEGNEVEZÉSE) TELEPÜLÉSI/TERÜLETI/ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

(a szavazás napja) 
(TELEPÜLÉS) 

(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))* 
 

Sorszám A választópolgárok adatai A szavazólap átvételének igazolása 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím**) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 
(lakcímtől eltérő szavazás helye) 

 

... 

 
 
 
 

 

 
* Csak a jegyzék első oldalán 
**Lakóhely, átjelentkezett vagy lakóhellyel nem rendelkező esetén tartózkodási hely címe 
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6. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

6. melléklet a …./2014. (...) IM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

 

(születési idő) (név) 
(születési név) 
(lakcím) 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

……………………..……………………..……. megye ………….…………………………………….….…. településen/ 

Budapest …. kerületben a(z) …… számú egyéni választókerületben* a(z) …. számú szavazókörben 

szerepel a szavazóköri névjegyzékben. 

A szavazóhelyiség címe: .......................................................................................................................  

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között. 

 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 

 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított 
érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 

A) lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy 
 - útlevél vagy 
 - vezetői engedély 

vagy 
B) a lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

Az Európai Unió Magyarországon élő állampolgára – a lakcímigazolvány egyidejű felmutatásával – az 
állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kibocsátott útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal is 
igazolhatja személyazonosságát. 
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∗ Csak 10 000-nél több lakosú településen 

Ha ………………………………………. napjáig tartózkodási helyet létesített, és annak érvényessége legalább a 
szavazás napjáig tart, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a 
bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhat. A kérelemnek legkésőbb a szavazást 
megelőző második napon 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába. 

 

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. Csak	   abban	   az	   esetben	   szavazhat	  
mozgóurnával,	   ha	   a	   mozgóurnát	   a	   lakóhelyének	   (illetve	   átjelentkezés	   esetén	   a	   tartózkodási	   helyének)	  
megfelelő	   szavazókör	   területére	   kéri.	   A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához 
nyújthatja be legkésőbb ……………………………………. 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a 
szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát. 

 

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére 
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 
 Braille-írásos értesítőt kapjon, 
 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon, 
 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson. 

 

A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok 
nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra 
kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja. 

 

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján 
(www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a 
mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a 
www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye 
szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna 
iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható. 

 

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a 
polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

 
 

Helyi Választási Iroda 
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7. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

7. melléklet a …./2014. (...) IM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

*A szavazókör sorszámát csak abban az esetben kell feltüntetni az Értesítőn, ha települési nemzetiségi önkormányzati 
választásra kerül sor a településen. 

ÉRTESÍTŐ 

a nemzetiségi névjegyzékbe vételről 

 

 

(születési idő) (név) 
(születési név) 
(lakcím) 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

……………………..……………………..……. megye ………….…………………………………….….…. településen/ 

Budapest …. kerületben a(z) …. számú szavazókörben* 

szerepel a …………………………… nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben. 

A szavazóhelyiség címe: .......................................................................................................................  

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között. 

 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített. 

 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított 
érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 

A) lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy 
 - útlevél vagy 
 - vezetői engedély 

vagy 
B) a lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

Az Európai Unió Magyarországon élő állampolgára – a lakcímigazolvány egyidejű felmutatásával – az 
állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kibocsátott útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal is 
igazolhatja személyazonosságát. 
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Ha ………………………………………. napjáig tartózkodási helyet létesített, és annak érvényessége legalább a 
szavazás napjáig tart, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a 
bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szavazhat. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző 
második napon 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába. 

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi 
választási irodához nyújthatja be legkésőbb …………………………………….. 16.00 óráig. A szavazás napján 
15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát. 

 

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére 
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 
 Braille-írásos értesítőt kapjon, 
 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon. 

 

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján 
(www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a 
mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a 
www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye 
szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna 
iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható. 

 

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a 
polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

 
 

Helyi Választási Iroda 
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8. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
8. melléklet a …/2014. (...) IM rendelethez 

Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz 
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9. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
9. melléklet a …/2014. (...) IM rendelethez 

Mozgóurna iránti kérelem  
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10. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 10. melléklet a …/2014.. (….) IM rendelethez 
Jelölő szervezet bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

P3  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson az alábbiakban leírt 
 

 párt, egyéb egyesület 

 …………………… nemzetiségi szervezet 
 
 

 nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk 

JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI 

(1) A jelölő szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL): 
 

                               

                               

                               

(2) A jelölő szervezet rövidített neve (INTERNETRE ÉS – A SZERVEZET KÉRÉSÉRE – 
SZAVAZÓLAPRA KERÜL): 
 
 

                  

A rövidített név a szavazólapon feltüntetendő: 
  IGEN  NEM  

(3) A jelölő szervezet emblémája a szavazólapon 
feltüntetendő, és a jelölő szervezet az emblémáját 
mellékelte 
(A jelölő szervezet emblémáját JPEG kiterjesztésű, legalább 
390x520 felbontású fájlban kell mellékelni. A fájl neve: „a szervezet 
(2) pont szerinti rövidített neve_emblema”)) 

  IGEN  NEM  

(4) A nemzetiségi szervezet nemzetiségi neve a 
szavazólapon feltüntetendő, és a jelölő szervezet a 
nemzetiségi nevét mellékelte 
(A jelölő szervezet nemzetiségi nevét word fájlban, nyomtatott 
nagybetűvel kell mellékelni. A fájl neve: „a szervezet (2) pont 
szerinti rövidített neve_nemzetiseginev”) 

  IGEN  NEM  

(5) A nemzetiségi szervezet rövidített nemzetiségi neve 
a szavazólapon feltüntetendő, és a nemzetiségi 
szervezet a rövidített nemzetiségi nevét mellékelte 
(A jelölő szervezet nemzetiségi nevét word fájlban, nyomtatott 
nagybetűvel kell mellékelni. A fájl neve: „a szervezet (2) pont 
szerinti rövidített neve_nemzetisegirövidnev”) 

  IGEN  NEM  

(6) A nemzetiségi szervezet az alapszabályát csatolta   IGEN  NEM  
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P3  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
(7) A jelölő szervezet székhelye: 

 
a) postai irányítószám:      

 
b) település + kerület:                              

 
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 
 
                                

                      

(8) A jelölő szervezet bírósági nyilvántartási száma: 
 
                      

(9) A jelölő szervezet nevében a választáson nyilatkozattételre jogosult – törvényes vagy meghatalmazott – 
képviselő adatai (az ajánlóív igénylésére, jelölt, lista bejelentésére, megbízott bizottsági tag bejelentésére 
további jogosultak adatai – országos, megyei vagy települési szintű illetékességgel – külön listán adhatók 
meg): 
a) neve:  
                                   

                                

 
b) elérhetőségei: 
 

    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                                

 
    közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 
                                

                      

 
    telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail cím:                                

 
Kelt: ……………………………………. ,              
A jelölő szervezet képviseletére jogosult* neve: 
                                   

                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a jelölő szervezet képviseletére jogosult* aláírása 
 

 
*A szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy. 
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11. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 11. melléklet a …./2014. (….) IM rendelethez 
Jelölő szervezet bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

P4  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati választáson az alábbiakban leírt 
……………………………. nemzetiségi szervezet 
 

 nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk 

JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI 

(1) A jelölő szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL): 
 

                               

                               

                               

(2) A jelölő szervezet rövidített neve (INTERNETRE ÉS – A SZERVEZET KÉRÉSÉRE – 
SZAVAZÓLAPRA KERÜL): 
 
 

                  

A rövidített név a szavazólapon feltüntetendő: 
  IGEN  NEM  

(3) A jelölő szervezet emblémája a szavazólapon 
feltüntetendő, és a jelölő szervezet az emblémáját 
mellékelte 
(A jelölő szervezet emblémáját JPEG kiterjesztésű, legalább 
390x520 felbontású fájlban kell mellékelni. A fájl neve: „a szervezet 
(2) pont szerinti rövidített neve_emblema”)) 

  IGEN  NEM  

(4) A jelölő szervezet nemzetiségi neve a szavazólapon 
feltüntetendő, és a jelölő szervezet a nemzetiségi nevét 
mellékelte 
(A jelölő szervezet nemzetiségi nevét word fájlban, nyomtatott 
nagybetűvel kell mellékelni. A fájl neve: „a szervezet (2) pont szerinti 
rövidített neve_nemzetiseginev”) 

  IGEN  NEM  

(5) A jelölő szervezet rövidített nemzetiségi neve a 
szavazólapon feltüntetendő, és a jelölő szervezet a 
rövidített nemzetiségi nevét mellékelte 
(A jelölő szervezet nemzetiségi nevét word fájlban, nyomtatott 
nagybetűvel kell mellékelni. A fájl neve: „a szervezet (2) pont szerinti 
rövidített neve_nemzetisegirövidnev”) 

  IGEN  NEM  

(6) A nemzetiségi szervezet az alapszabályát csatolta   IGEN  NEM  
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P4  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

(7) A jelölő szervezet székhelye: 
 
a) postai irányítószám:      

 
b) település + kerület:                              

 
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 
 
                                

                      

(8) A jelölő szervezet bírósági nyilvántartási száma: 
 
                      

(9) A jelölő szervezet nevében a választáson nyilatkozattételre jogosult – törvényes vagy meghatalmazott – 
képviselő adatai (az ajánlóív igénylésére, jelölt, lista bejelentésére, megfigyelő bejelentésére további 
jogosultak adatai – országos, megyei vagy települési szintű illetékességgel – külön listán adhatók meg): 
a) neve:  
                                   

                                

 
b) elérhetőségei: 
 

    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                                

 
    közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 
                                

                      

 
    telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail cím:                                

 
Kelt: ……………………………………. ,              
A jelölő szervezet képviseletére jogosult* neve: 
                                   

                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a jelölő szervezet képviseletére jogosult* aláírása 
 

 
 
*A szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy. 
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12. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 12. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

A4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 
 
 
A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson    

 

darab ajánlóívet igényelek. 
 

 egyéni listás ajánláshoz                           

településen 

 egyéni választókerületi ajánláshoz 

                          

település     

sz. választókerületében 

 polgármester–ajánláshoz                           

településen 

 főpolgármester–ajánláshoz 
 
 
(1) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár  

családi neve: 
                                  

 
                     

utóneve(i): 
                     

 
                     

 
(2) a) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár személyi azonosítója:  

             
 

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár 

születési ideje:           

magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 

- útlevél száma:           

- honosítási okiratának száma: 
Szám: 106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítványának száma: 
Szám:             

A vonalkód alatti szám:         
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A4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

(3) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár lakcíme, elérhetőségei: 

ország:                                

postai irányítószám:            
 

 település + kerület:                             
 

közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
                                

                      

telefonszám:                                

faxszám:                                

e-mail cím:                                

(4) Az ajánlóívek átvételére jogosult személy adatai, ha az ajánlóíveket nem a jelölt veszi át: 

a) neve:  

                                   

                                

postai irányítószám:     
 

 település + kerület:                             
 

közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
                                

                      

telefonszám:                                

faxszám:                                

e-mail cím:                                

 

 

(5) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár 
 

 független jelölt  jelölő szervezet(ek) jelöltje         
 

nemzetiségi szervezet(ek) jelöltje 
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* a jelölő szervezet bejelentésekor kapott szervezetazonosító kód 

A4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
 

A jelöltet állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

 
A jelölő szervezet(ek) neve 

(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven): Szervezetazonosító* Képviselőjének neve és 
aláírása: 

1 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -
 

 
 

név: 

aláírás: 

2 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -
 

 
 

név: 

aláírás: 

3 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

4 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

5 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

6 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

7 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

8 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 
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A4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  4 
 
 
Kijelentem az alábbiakat: 

Jelölésemet elfogadom.  

Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztásom esetén a 
képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségemről lemondok. 

 

 
 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 a jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár aláírása 

 

 

Nemzetiségi jelöltként kijelentem továbbá, hogy** 

A …………………………… nemzetiség képviseletét vállalom, a nemzetiségi közösség nyelvét beszélem, kultúráját és 
hagyományait ismerem. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két 
általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem voltam más nemzetiség nemzetiségi 
jelöltje. 

 

 
 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 a nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár aláírása 

 

 

Az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként kijelentem továbbá, hogy az állampolgárságom szerinti tagállamban nem állok 
olyan jogszabályi, bírósági vagy más hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok választható.*** 
 
 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 a jelöltként indulni szándékozó uniós 
választópolgár aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**csak nemzetiségi jelölt esetén 
*** csak az Európai Unió más tagállamának állampolgára esetén 
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13. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
13. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Ajánlóív igénylése megyei lista ajánlásához 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

* a jelölő szervezet bejelentésekor kapott szervezetazonosító kód 

A5  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

MEGYEI LISTÁS AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 
 
A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson  
 

                       

megyében    
 

darab ajánlóívet igényelek. 
 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

 
A listát állító jelölő szervezet(ek) neve 

(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven): Szervezetazonosító* Képviselőjének neve és 
aláírása: 

1 

 

                               

                               

                               
 

     -
 

 
 

név: 

aláírás: 

2 

 

                               

                               

                               
 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

3 

 

                               

                               

                               
 
 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

4 

 

                               

                               

                               
 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

5 

 

                               

                               

                               
 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

6 

 

                               

                               

                               
 
 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

7 

 

                               

                               

                               
 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

8 

 

                               

                               

                               
 
 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 
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A5  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

Az ajánlóívek átvételére meghatalmazott személy adatai: 

a) neve:  

                                   

                                

 
b) értesítési címe, elérhetőségei: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                                

 
    közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 
                                

                      

 
    telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail cím:                                

 
 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 
 
 
 a jelölő szervezet képviselőjének neve: a jelölő szervezet képviselőjének aláírása: 

1 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

3 
 
 
 

 

4 
 
 
 

 

5 
 
 
 

 

6 
 
 
 

 

7 
 
 
 

 

8 
 
 
 

 

 



11632 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 102. szám 

14. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

14. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

A6  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 
 
A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött        

 

nemzetiségi önkormányzati választáson 
 

                          

településen     

db. ajánlóívet igényelek. 
 
(1) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár  

családi neve: 
                                  

 
                     

utóneve(i): 
                     

 
                     

(2) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár személyi azonosítója:  

             
 

(3) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár magyarországi lakcíme, elérhetőségei: 

postai irányítószám:     
 

  
település + kerület:                             

 

 
közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 

                                

                      

telefonszám:                                

faxszám:                                

e-mail cím:                                

(4) Az ajánlóívek átvételére jogosult személy adatai, ha az ajánlóíveket nem a jelölt veszi át: 

a) neve:  

                                   

                                

 
postai irányítószám:     

 

  
település + kerület:                             

 

 
közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 

                                

                      

telefonszám:                                

faxszám:                                

e-mail cím:                                
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* a jelölő szervezet bejelentésekor kapott szervezetazonosító kód 

A6  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

(5) A jelölő szervezet(ek) száma:   
 

A jelölő szervezet(ek) neve 
(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven): Szervezetazonosító* Képviselőjének neve és 

aláírása: 

1 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -
 

 
 

név: 

aláírás: 

2 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

3 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

4 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

5 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

6 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

7 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

8 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

 
Kijelentem az alábbiakat: 
 

Jelölésemet elfogadom. 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztásom esetén a képviselői megbízatással 
összeférhetetlen tisztségemről lemondok. 
A …………………………… nemzetiség képviseletét vállalom, a nemzetiségi közösség nyelvét beszélem, kultúráját és hagyományait 
ismerem. 
A nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem 
voltam más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. 
 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 a jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár aláírása 
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15. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 15. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Ajánlóív igénylése nemzetiségi lista ajánlásához 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

* a jelölő szervezet bejelentésekor kapott szervezetazonosító kód 

A7  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

NEMZETISÉGI LISTÁS AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 
 

A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött        
 

nemzetiségi önkormányzati választáson   
 

darab 

ajánlóívet igényelek 

                        

megyében/fővárosban területi lista ajánlásához 

 országos lista ajánlásához 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

 
A listát állító jelölő szervezet(ek) neve 

(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven): Szervezetazonosító* Képviselőjének neve és 
aláírása: 

1 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -
 

 
 

név: 

aláírás: 

2 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

3 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

4 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

5 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

6 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

7 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

8 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 
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A7  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

Az ajánlóívek átvételére meghatalmazott személy adatai: 

a) neve:  

                                   

                                

 
b) értesítési címe, elérhetőségei: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                                

 
    közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 
                                

                      

 
    telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail cím:                                

 
 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 
 
 
 a jelölő szervezet képviselőjének neve: a jelölő szervezet képviselőjének aláírása: 

1 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

3 
 
 
 

 

4 
 
 
 

 

5 
 
 
 

 

6 
 
 
 

 

7 
 
 
 

 

8 
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16. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
16. melléklet a …./2014. (….) IM rendelethez 

Ajánlóív	  

(Jelölt	  és	  jelölő	  szervezet	  neve	  /	  Jelölő	  szervezet	  neve)	   AJÁNLÓÍV	  
…………………………………………………………………………………	  választásán	  
…………………………………………………………………………………	  ajánlásához	  

Sorszám:	  
	  

P.H.	  

(TELEPÜLÉS/KERÜLET/…….	  számú	  egyéni	  választókerület/MEGYE)	  
	  	  

1.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   Irányítószám:	   Település:	   Utca,	  házszám:	  
	   	   	   	  

2.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   Irányítószám:	   Település:	   Utca,	  házszám:	  
	   	   	   	  

3.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   Irányítószám:	   Település:	   Utca,	  házszám:	  
	   	   	   	  

4.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   Irányítószám:	   Település:	   Utca,	  házszám:	  
	   	   	   	  

5.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   Irányítószám:	   Település:	   Utca,	  házszám:	  
	   	   	   	  

6.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   Irányítószám:	   Település:	   Utca,	  házszám:	  
	   	   	   	  

7.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   Irányítószám:	   Település:	   Utca,	  házszám:	  
	   	   	   	  

8.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   Irányítószám:	   Település:	   Utca,	  házszám:	  
	   	   	   	  

Egy	  választópolgár	  egy	  jelöltet	  csak	  egy	  aláírással	  támogathat!	  
az	  aláírást	  gyűjtő	  polgár	  neve	   az	  aláírást	  gyűjtő	  polgár	  aláírása	  

	  

Az ajánlóívet azonosító	  vonalkód helye 
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17. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 17. melléklet a …./2014. (….) IM rendelethez 
Egyéni jelölt bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

 

E2  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

EGYÉNI JELÖLT BEJELENTÉSE 
 
A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson 
 

 egyéni listás jelöltként                           

településen 

 egyéni választókerületi jelöltként 

                          

település     

sz. választókerületében 

 polgármesterjelöltként                           

településen 

 főpolgármester–jelöltként 
 

 kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal 

 nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom 

 a jelölésről lemondok1 

 
(1) A jelölt  

családi neve:                                   

 
                      

 
utóneve(i):                      

                      

 

(2) a) A jelölt személyi azonosítója:  

             
 

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt 

születési ideje:           

magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 

- útlevél száma:           

- honosítási okiratának száma: 
Szám: 106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítványának száma: 
Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

 

                                            
1 A jelölésről való lemondás esetén csak a fejrovatot, valamint az (1) és (2) rovatot kell kitölteni. 
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E2  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 
(3) A jelölt lakcíme, elérhetőségei: 
 
ország:                                

 
postai irányítószám:            

 

  
település + kerület:                             

 

 
közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 
                                

                      

telefonszám:                                

 
faxszám:                                

 
e-mail cím:                                

 
(4) A jelölt  fényképet leadott2  nemzetiségi nevet leadott3 
 
(5) A jelölt  független jelölt  jelölő szervezet(ek) jelöltje 
 
(6)  Kérem, hogy a szavazólap a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést ne tartalmazza. 
 
(7)  Kérem, hogy a szavazólap az utóneveim közül csak a következőt tartalmazza: 
 

                     

 
(8)  Hozzájárulok a fényképem nyilvánosságra hozásához. 
 
(9)  Nemzetiségi jelöltként kérem nevem nemzetiségi nyelven való feltüntetését a szavazólapon. 
 
(10) A polgármesteri tisztséget   főállásban  társadalmi megbízatásban  kívánom ellátni.4 
 
  

                                            
2 Csak polgármester- és főpolgármester-jelölt esetén. A fényképet JPEG kiterjesztésű, 390x520 felbontású fájlban kell mellékelni. A fájl neve: „a 
jelölt személyi azonosítója_foto” 
3 Ha a nemzetiségi jelölt kéri nevének a nemzetiség nyelvén való feltüntetését a szavazólapon, azt word fájlban, nyomtatott nagybetűkkel kell 
mellékelni. A fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev” 
4 Csak polgármesterjelölt esetén kell kitölteni. 
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E2  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
 
 

A jelöltet állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

 
 

A jelölő szervezet(ek) neve 
(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven): Szervezetazonosító* Képviselőjének neve és 

aláírása: 

1 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -
 

 
 

név: 

aláírás: 

2 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -
 

 
 

név: 

aláírás: 

3 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

4 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

5 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

6 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

7 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

8 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

 
 
.Kelt: ……………………………….………………. ,           

 a jelölt aláírása 
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18. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 18. melléklet a …./2014. (….) IM rendelethez 
Egyéni jelölt bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

E3  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLT BEJELENTÉSE 
 
A…………………….. nemzetiség ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választásán 
 

                          

településen  
 

 kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal 

 nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom 

 a jelölésről lemondok1 

(1) A jelölt  

családi neve:                                   

 
                      

 
utóneve(i):                      

                      

(2) A jelölt személyi azonosítója:  -       -     
 

 
(3) A jelölt lakcíme, elérhetőségei: 
postai irányítószám:     

 

  
település + kerület:                             

 

 
közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 
                                

                      

telefonszám:                                

 
faxszám:                                

 
e-mail cím:                                

 
(4) A jelölt  nemzetiségi nevet leadott2 
  

                                            
1 A jelölésről való lemondás esetén csak a fejrovatot, valamint az (1) és (2) rovatot kell kitölteni. 
2 Ha a jelölt kéri nevének a nemzetiség nyelvén való feltüntetését a szavazólapon, azt word fájlban, nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni. A fájl 
neve: „a jelölt személyi azonosítója_nev” 
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E3  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

A jelöltet állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

 
A jelölő szervezet(ek) neve 

(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven): Szervezetazonosító3 Képviselőjének neve és 
aláírása: 

1 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -
 

 
 

név: 

aláírás: 

2 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -
 

 
 

név: 

aláírás: 

3 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

4 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

5 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

6 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

7 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

8 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

 
(5)  Kérem, hogy a szavazólap a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést ne tartalmazza. 
(6)  Kérem, hogy a szavazólap az utóneveim közül csak a következőt tartalmazza: 
 

                     

(7)  Nemzetiségi jelöltként kérem nevem nemzetiségi nyelven való feltüntetését a szavazólapon. 
 
.Kelt: ……………………………….………………. ,           

 
 a jelölt aláírása 

 

                                            
3 A jelölő szervezet bejelentésekor kapott szervezetazonosító kód. 
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19. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 19. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Lista bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

L7  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
LISTA BEJELENTÉSE 

A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson 
 

                           

településen kompenzációs lista 

                        

megyében megyei lista 

 fővárosi kompenzációs lista 
 

  nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait az alábbiak szerint módosítjuk 

 nyilvántartásból való törlését kezdeményezzük 
 

A lista típusa:  

  önálló lista 

  közös lista 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) lista ügyében nyilatkozattételre jogosult képviselőjének: 

a) neve:  

                                   

                                

 
b) értesítési címe, elérhetősége: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                              

 
    közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 
 
                                

                      

telefonszám:                                

 
faxszám:                                

 
e-mail cím:                                
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L7  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

 
 

A jelölő szervezet(ek) neve 
(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven): Szervezetazonosító1 Képviselőjének neve és 

aláírása: 

1 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -
 

 
 

név: 

aláírás: 

2 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -
 

 
 

név: 

aláírás: 

3 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

4 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

5 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

6 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

7 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

8 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

 
 

A listán      
 

fő jelöltet állítottunk. 
 
 
Kelt: ………………………………………. ,           
  

                                            
1 A jelölő szervezet bejelentésekor kapott szervezetazonosító kód. 
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L7  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  … 
 
Jelölt 
sor-

száma 
A listán állított jelöltek adatai 

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén 
születési ideje:           

magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 
- útlevél száma:           

- honosítási okirat száma: 
Szám: 106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítvány száma: Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

 

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 SZ lapot leadott 
                      

 

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén 
születési ideje:           

magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 
- útlevél száma:           

- honosítási okirat száma: 
Szám: 106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítvány száma: Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

 

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 SZ lapot leadott 
                      

 

 
 
A listát állító jelölő szervezet(ek) képviseletére jogosult(ak) aláírása: 
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20. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 20. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Lista bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

L8  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
LISTA BEJELENTÉSE 

A…………………….. nemzetiség ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati választásán 
 

                        

megyében megyei lista 

 országos lista 
 

  nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait az alábbiak szerint módosítjuk 

 nyilvántartásból való törlését kezdeményezzük 
 

A lista típusa:  

  önálló lista 

  közös lista 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) lista ügyében nyilatkozattételre jogosult képviselőjének: 

a) neve:  

                                   

                                

 
b) értesítési címe, elérhetősége: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                              

 
    közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 
 
                                

                      

telefonszám:                                

 
faxszám:                                

 
e-mail cím:                                
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L8  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

 
A jelölő szervezet(ek) neve 

(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven): Szervezetazonosító1 Képviselőjének neve és 
aláírása: 

1 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -
 

 
 

név: 

aláírás: 

2 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -
 

 
 

név: 

aláírás: 

3 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

4 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

5 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

6 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

7 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

8 

 
                              

 
                              

 
                              

 

     -

 

 
 

név: 

aláírás: 

 
 

A listán      
 

fő jelöltet állítottunk. 
 
 
Kelt: ………………………………………. ,           

 

  

                                            
1 A jelölő szervezet bejelentésekor kapott szervezetazonosító kód. 
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L8  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  … 
 
Jelölt 
sor-

száma 
A listán állított jelöltek adatai 

 A jelölt személyi azonosítója: 
              

    

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 SZ lapot leadott 
                      

 

 A jelölt személyi azonosítója: 
              

    

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 SZ lapot leadott 
                      

 

 A jelölt személyi azonosítója: 
              

    

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 SZ lapot leadott 
                      

 

 A jelölt személyi azonosítója: 
              

    

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 SZ lapot leadott 
                      

 

 A jelölt személyi azonosítója: 
              

    

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 SZ lapot leadott 
                      

 

 
A listát állító jelölő szervezet(ek) képviseletére jogosult(ak) aláírása: 
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21. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 21. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Lista jelöltjének adatjavítása, kiesése 

L9  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
LISTÁN SZEREPLŐ JELÖLT HIBÁSAN MEGADOTT 

ADATAINAK JAVÍTÁSA, KIESÉSÉNEK BEJELENTÉSE 
A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött önkormányzati választáson 
 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

nevű jelölő szervezet(ek) listáján szereplő 

 

(1) jelölt bejelentett adatainak javítása 

 

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén 
születési ideje:           

magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 
- útlevél száma:           

- honosítási okirat száma: 
Szám: 106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítvány száma: Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

 

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 SZ lapot leadott 
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L9  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 
(2) jelölt kiesésének bejelentése 

 

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén 
születési ideje:           

magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 
- útlevél száma:           

- honosítási okirat száma: 
Szám: 106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítvány száma: Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

 

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 
                      

Kiesés oka: 
 Jelöléséről írásban lemondott (a lemondó nyilatkozatot csatolni kell) 
 A jelölő szervezet a jelölést visszavonta 

 

 
 
 
Kelt: ………………………………………. , 

           

a listát állító jelölő szervezet(ek) 
képviselője 
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22. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

22. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Listán állított jelölt személyi lapja 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

SZ4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 
1) A jelölt 

családi neve:                                   

                      

 

utóneve(i):                      

                      

a) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár személyi azonosítója:  

             
 

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár 
születési ideje:           

magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 
- útlevél száma:           

- honosítási okiratának száma: 
Szám: 106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítványának száma: 
Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

 

2) A jelölt állampolgársága 
                     

3) A jelölt lakcíme: 

a) ország:                                

 
b) postai irányítószám:            

 

  
c) település + kerület:                             

 

 
d) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
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SZ4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 
4) A jelölt nyilatkozatai1: 
 
(1) Jelölésemet a ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………jelölő szervezet(ek) 

 kompenzációs listáján ………………………………………. településen 
 megyei listáján ……………………………………………….. megyében 
 fővárosi listáján 

elfogadom. 
 
(2) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztásom esetén a képviselői 
megbízatással összeférhetetlen tisztségemről lemondok. 
 
(3)  Kérem, hogy a szavazólap a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést ne tartalmazza. 
 
(4)  Kérem, hogy a szavazólap az utóneveim közül csak a következőt tartalmazza: 
 
                      

 

Kelt: ……………………………….………………. ,           
 

 a jelölt aláírása 
 
 
(5) Nemzetiségi jelöltként kijelentem továbbá, hogy 
- a …………………………… nemzetiség képviseletét vállalom, a nemzetiségi közösség nyelvét beszélem, kultúráját és 
hagyományait ismerem. 
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános 
választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem voltam más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. 
 
Kelt: ……………………………….………………. ,           
 

 a jelölt aláírása 
 
 
(6) Az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként kijelentem továbbá, hogy az állampolgárságom szerinti tagállamban nem 
állok olyan jogszabályi, bírósági vagy más hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok választható. 
 
Kelt: ……………………………….………………. ,           
 

 a jelölt aláírása 
 
 

                                            
1 Az (1)–(4) pontot valamennyi jelöltnek, az (5) pontot a nemzetiségi jelölő szervezet által állított kompenzációs listán szereplő nemzetiségi 
jelöltnek, a (6) pontot az Európai Unió más tagállama állampolgárának kell kitöltenie. 
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23. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

23. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Listán állított jelölt személyi lapja 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

SZ5  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS   
LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 

A jelölt 
családi neve:                                   

 

                      

 

utóneve(i):                      

                      

személyi azonosítója:              
 

magyarországi lakcíme: 
a) postai irányítószám:     

 

  
b) település + kerület:                             

 

 
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 
                                

                      

 

(1) Jelölésemet a ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött …………………….. nemzetiségi önkormányzati 
választáson ………………………………………………………………...……………….. nevű jelölő szervezet(ek) 

 megyei listáján ……………………………………………….. megyében 
 fővárosi listáján 
 országos listáján 

elfogadom. 
(2) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztásom esetén 
a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségemről lemondok. 
(3) A …………………………… nemzetiség képviseletét vállalom, a nemzetiségi közösség nyelvét beszélem, 
kultúráját és hagyományait ismerem. 
(4) A nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő 
időközi választásokon nem voltam más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. 

(5)  Kérem, hogy a szavazólap a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést ne tartalmazza. 

(6)  Kérem, hogy a szavazólap az utóneveim közül csak a következőt tartalmazza: 
 
                      

(7)  Kérem nemzetiségi nevem feltüntetését a szavazólapon, ennek érdekében a nemzetiségi nevem 
mellékelem. (A jelölt nemzetiségi nevét word fájlban, nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni. A fájl neve: „a jelölt személyi 
azonosítója_nemzetiseginev”) 
 
Kelt: ……………………………….………………. ,           

 

 a jelölt aláírása 
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24. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
24. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Ellenőrző lap 

Ellenőrző lap a mozgóurna hitelesítésére 

 
A szavazás napja:  ...................................................................................................... 
A szavazókör sorszáma:  ...................................................................................................... 
 
 
 
Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a mozgóurnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és lezártuk. Az urna a 
törvényes követelményeknek megfelel. 
Az ellenőrző lapot ........... óra .…...... perckor helyeztük a mozgóurnába. 

A szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjainak aláírása: 

 
    
 ...............................................................  ................................................................ 
 ................................................................  ................................................................ 
 ................................................................  ................................................................ 
 ................................................................  ................................................................ 
 ................................................................  ................................................................ 
 ................................................................  ................................................................ 

 

Az elsőként szavazó választópolgár 
 

…………………………………………. …………………………………………. 
neve aláírása 
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25. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

25. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Visszautasítottak jegyzéke 

VISSZAUTASÍTOTTAK 
JEGYZÉKE 

   település Szavazókör sorszáma:    

   év    hó  nap  

 

 
A visszautasított polgár  

családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
  ,    év    hó  nap 
 
 

 
   

jegyzőkönyvvezető 
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26. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 26. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Számlálólap a napközbeni jelentéshez 

SZÁMLÁLÓLAP 
a napközbeni jelentéshez 

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról 
   Telefon-, (fax)szám, amelyre a 
MEGYE/FŐVÁROS:   jelentést küldeni kell 

TELEPÜLÉS/KERÜLET:    

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:    
     

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 

150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 

225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 

300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350  355 360 365 370 

375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 

450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 

525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595 

600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 

675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 

750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820 

825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 

900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 

975 980 985 990 995 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 

1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120 

1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175 1180 1185 1190 1195 

 

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

Jelentési idő Megjelentek 
száma 

A jelentést adta A jelentést vette 
óra, perc aláírás 

7.00     
9.00     

11.00     
13.00     
15.00     
17.30     

Megjegyzés:  A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függőleges és 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. 
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27. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
27. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv minta a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve 
a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről 

JEGYZŐKÖNYV 
a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményről, 

illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság elnökének 
a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről 

 
Készült:  év  hó  nap  település 

 utca/út/tér  szám alatt, a  számú szavazókör helyiségében. 
 
Jelen vannak: 
SZSZB/HVB elnöke  
SZSZB/HVB tagjai  
  
  
  
  
  
  
 
A szavazás közben előforduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási 
bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedése: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,  év  hó  nap 
 

  
 az SZSZB/HVB  

elnöke 
 

A jegyzőkönyv továbbítva:  nap  óra  perc 
 

  
 jegyzőkönyvvezető 
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28. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

28. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Polgármester-választás szavazóköri jegyzőkönyve  
 helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV A POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSÁRÓL 
 

(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET NEVE), (szavazókör sorszáma) számú szavazókör(szavazóköri azonosító) 
… számú példány 

Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: _______ 
A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák 
üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot. 

   
Az elsőként szavazó választópolgár …………………………………………. …………………………………………. 

 neve aláírása 

  
A szavazás lezárásának időpontja: _______ 

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt / nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek. 
A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: _______ 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök   – 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 

Az egy szavazókörös település helyi választási bizottsága által kitöltendő rovatok csak az egy szavazókörös 
település jegyzőkönyvében kerülnek feltüntetésre. 
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(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET NEVE), (szavazókör sorszáma) számú szavazókör(szavazóköri azonosító) 
 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (…..) A Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  B 
 

 szavazat 

Rontott szavazólapok száma:   1.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

2.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

3.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

4.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

5.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

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

6.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

7.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
8.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

9.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
10.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

11.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  
E=D-B, D=F+G, G=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 12.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

13.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 14.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  
Egy szavazókörös település 

helyi választási bizottsága tölti ki 
 15.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

 16.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A választás eredménye:  17.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

  A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb 
szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot 
kaptak. 

 18.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   19.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

  A választás eredményes volt, a megválasztott 
polgármester neve: 

 20.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   21.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

    22.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

azonosítója:     23.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   24.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   25.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   26.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   27.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   28.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   29.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   30.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   31.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   32.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   33.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   34.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   35.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Az SZSZB tagjainak szignója: 
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29. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

29. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Egyéni listás képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve  
a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL 
 

(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS NEVE), (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 
… számú példány 

Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: _______ 
A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák 
üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot. 

   
Az elsőként szavazó választópolgár …………………………………………. …………………………………………. 

 neve aláírása 

  
A szavazás lezárásának időpontja: _______ 

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt / nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek. 
A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: _______ 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök   – 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 

Az egy szavazókörös település helyi választási bizottsága által kitöltendő rovatok csak az egy szavazókörös 
település jegyzőkönyvében kerülnek feltüntetésre. 
A kedvezményes mandátummal kapcsolatos rovatok feltüntetésére a jegyzőkönyvön csak akkor kerül sor, ha a 
kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzésére az Övjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján lehetőség van, és 
van nemzetiségi jelölt. 
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(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS NEVE), (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 
 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (…..) A Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  B 
 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA szavazat 

Rontott szavazólapok száma:   1.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

2.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

3.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

4.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

5.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

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

6.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

7.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
8.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

9.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
10.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

11.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

E=D-B, D=F+G 12.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Az SZSZB a szavazatokat ___ alkalommal számolta meg. 13.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  
Egy szavazókörös település HVB-je tölti ki  14.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A választás eredménye:  15.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A választás eredményes / Időközi választást kell tartani, 
mert _____ képviselői hely betöltetlen maradt. 

 16.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

 17.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A polgármesteri tisztség elnyerése miatt az egyéni listáról 
törölt jelölt neve és azonosítója: 

 18.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

 19.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      20.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A megválasztható képviselők száma:     21.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A megválasztott képviselők száma:     22.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A megválasztott képviselők neve és azonosítója:  23.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      24.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      25.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      26.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      27.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      28.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      29.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

 A választási bizottság a következő azonosítójú 
jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenlőség 

miatt sorsolással állapította meg: 

    30.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

     31.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

 Kedvezményes mandátumra jogosult nemzetiség:  32.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó 
képviselő szavazatainak száma: 

  33.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

    34.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

annak 2/3-a     35.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  
A legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó képviselő 
szavazatai számának 2/3-ánál több szavazatot elérő, 
kedvezményes nemzetiségi mandátumot szerző jelölt: 

Az SZSZB tagjainak szignója: 
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30. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
30. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Egyéni választókerületi képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve  
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁRÓL 
 

(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET NEVE), (választókerület sorszáma) számú választókerület 
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

… számú példány 
Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: _______ 
A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák 
üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnában elhelyezte az ellenőrző lapot. 

   
Az elsőként szavazó választópolgár …………………………………………. …………………………………………. 

 neve aláírása 

  
A szavazás lezárásának időpontja: _______ 

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt / nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek. 
A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: _______ 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök   – 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 
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(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET NEVE), (választókerület sorszáma) vk. (szavazóköri azonosító) 
 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (…..) A Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  B 
 

 szavazat 

Rontott szavazólapok száma:   1.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

2.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

3.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

4.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

5.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

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

6.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

7.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
8.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

9.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
10.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

11.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  
E=D-B, D=F+G, G=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 12.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

13.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 14.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  
  15.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

 16.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

  17.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

    18.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

   19.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

    20.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

   21.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

    22.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

     23.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

   24.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

   25.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

   26.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

   27.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

   28.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

   29.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

   30.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

   31.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

   32.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

   33.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

   34.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

   35.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) (nemzetiség, azon.)  

Az SZSZB tagjainak szignója: 
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31. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 31. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Főpolgármester-választás szavazóköri jegyzőkönyve  
 helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV A FŐPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁSÁRÓL 
 

(FŐVÁROSI KERÜLET NEVE), (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 
… számú példány 

Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: _______ 
A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák 
üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot. 

   
Az elsőként szavazó választópolgár …………………………………………. …………………………………………. 

 neve aláírása 

  
A szavazás lezárásának időpontja: _______ 

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt / nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek. 
A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: _______ 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök   – 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 
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(FŐVÁROSI KERÜLET NEVE), (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 
 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (…..) A Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  B 
 

 szavazat 

Rontott szavazólapok száma:   1.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

2.  (Jelölt neve) (azonosító)  

3.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

4.  (Jelölt neve) (azonosító)  

5.  (Jelölt neve) (azonosító)  

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

6.  (Jelölt neve) (azonosító)  

7.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
8.  (Jelölt neve) (azonosító)  

9.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
10.  (Jelölt neve) (azonosító)  

11.  (Jelölt neve) (azonosító)  
E=D-B, D=F+G, G=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 12.  (Jelölt neve) (azonosító)  

13.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 14.  (Jelölt neve) (azonosító)  
  15.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 16.  (Jelölt neve) (azonosító)  

  17.  (Jelölt neve) (azonosító)  

    18.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   19.  (Jelölt neve) (azonosító)  

    20.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   21.  (Jelölt neve) (azonosító)  

    22.  (Jelölt neve) (azonosító)  

     23.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   24.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   25.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   26.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   27.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   28.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   29.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   30.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   31.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   32.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   33.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   34.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   35.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Az SZSZB tagjainak szignója: 
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32. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
32. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Megyei listás választás szavazóköri jegyzőkönyve  
 helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL 
 

(MEGYE, TELEPÜLÉS NEVE), (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 
… számú példány 

Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: _______ 
A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák 
üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot. 

   
Az elsőként szavazó választópolgár …………………………………………. …………………………………………. 

 neve aláírása 

  
A szavazás lezárásának időpontja: _______ 

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt / nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek. 
A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: _______ 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök   – 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 
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(MEGYE, TELEPÜLÉS NEVE), (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 
 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (…..) A Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  B 
 

 szavazat 

Rontott szavazólapok száma:   1.  (Lista neve) (azonosító)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

2.  (Lista neve) (azonosító)  

3.  (Lista neve) (azonosító)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

4.  (Lista neve) (azonosító)  

5.  (Lista neve) (azonosító)  

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

6.  (Lista neve) (azonosító)  

7.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
8.  (Lista neve) (azonosító)  

9.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
10.  (Lista neve) (azonosító)  

11.  (Lista neve) (azonosító)  
E=D-B, D=F+G, G=a listánkénti szavazatok száma összesen 12.  (Lista neve) (azonosító)  

13.  (Lista neve) (azonosító)  

Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 14.  (Lista neve) (azonosító)  
  15.  (Lista neve) (azonosító)  

 16.  (Lista neve) (azonosító)  

  17.  (Lista neve) (azonosító)  

    18.  (Lista neve) (azonosító)  

   19.  (Lista neve) (azonosító)  

    20.  (Lista neve) (azonosító)  
 
Az SZSZB tagjainak szignója: 
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33. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
33. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Polgármester-választás eredményjegyzőkönyve 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

JEGYZŐKÖNYV A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 
 

(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET NEVE) 
… számú példány 

Készült …………………………. napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 
 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

HVI vezetője  – 

p.h. 
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(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET NEVE) POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS 
 

 

 szavazat 

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma:  A 

1.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

2.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma::  B 

3.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

4.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

5.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

6.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

7.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

8.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
9.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

10.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
11.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

12.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  
D=F+G, G=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 13.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

14.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

 15.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  
  16.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

 17.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A választás eredménye:  18.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

  A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb 
szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot 
kaptak. 

 19.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   20.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

  A választás eredményes volt, a megválasztott 
polgármester neve: 

 21.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   22.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

    23.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

azonosítója:     24.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   25.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   26.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   27.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   28.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   29.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   30.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   31.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   32.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   33.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   34.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   35.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A HVB tagjainak szignója: 
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34. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 34. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Egyéni listás képviselő-választás eredményjegyzőkönyve 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL 
 

(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS NEVE) 
… számú példány 

Készült …………………………. napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 
 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

HVI vezetője  – 

p.h. 
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(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS NEVE) TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

 szavazat 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma  A 
1.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

2.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma:  B 

3.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

4.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

5.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

6.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

7.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

8.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
9.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

10.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
11.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

12.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

D=F+G 13.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

 14.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A választás eredménye:  15.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A választás eredményes / Időközi választást kell tartani, 
mert _____ képviselői hely betöltetlen maradt. 

 16.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

 17.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A polgármesteri tisztség elnyerése miatt az egyéni listáról 
törölt jelölt neve és azonosítója: 

 18.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

 19.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      20.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A megválasztható képviselők száma:     21.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A megválasztott képviselők száma:     22.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A megválasztott képviselők neve és azonosítója:  23.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      24.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      25.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      26.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      27.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      28.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      29.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      30.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

      31.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

 A választási bizottság a következő azonosítójú 
jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenlőség 

miatt sorsolással állapította meg: 

    32.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

     33.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

 Kedvezményes mandátumra jogosult nemzetiség:  34.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó 
képviselő szavazatainak száma: 

  35.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   
A HVB tagjainak szignója: 

 annak 2/3-a    
A legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó képviselő 
szavazatai számának 2/3-ánál több szavazatot elérő, 
kedvezményes nemzetiségi mandátumot szerző jelölt: 
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35. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

35. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Egyéni választókerületi képviselő-választás eredményjegyzőkönyve 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL 
 

(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET) 
…. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET 

… számú példány 
Készült …………………………. napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 
 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

HVI vezetője  – 

p.h. 
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(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET) TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSA 
 

… számú választókerület  
szavazat 

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma:  A 

1.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

2.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma::  B 

3.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

4.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

5.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

6.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

7.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

8.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
9.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

10.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
11.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

12.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  
D=F+G, G=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 13.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

14.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

 15.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  
  16.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

 17.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A választás eredménye:  18.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

  A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb 
szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot 
kaptak. 

 19.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   20.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

  A választás eredményes volt, a megválasztott 
képviselő neve: 

 21.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   22.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

    23.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

azonosítója:     24.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   25.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   26.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   27.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   28.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   29.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   30.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   31.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   32.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   33.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   34.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

   35.  (Jelölt neve) (nemzetiség, azon.)  

A HVB tagjainak szignója: 
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36. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
36. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Kompenzációs listás eredményjegyzőkönyv 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

JEGYZŐKÖNYV A KOMPENZÁCIÓS LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSÁRÓL 
 

(MEGYE, TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET) 
… számú példány 

Készült …………………………. napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

HVI vezetője  – 

p.h. 

Az érvényes töredékszavazatok száma listánként 

 A lista neve Azonosító 
Töredék- 

szavazatok 
száma 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

 

Az 5%-os szavazathatár:  

A 10%-os szavazathatár:  

A 15%-os szavazathatár:  A kiosztható mandátumok száma:  
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(MEGYE, TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET) KOMPENZÁCIÓS LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSA 

A megszerzett mandátumok száma listánként 

 A lista neve Azonosító 
Megszerzett 
mandátumok 

száma 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        

A polgármesteri tisztség elnyerése miatt a listáról törölt jelölt 
Név Jelölő szervezet Azonosító 

      

Az egyéni választókerületben megszerzett mandátum miatt a listáról törölt jelöltek 

 Név Jelölő szervezet Azonosító 
A jelölt 

sorszáma a 
listán 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         

	  
	  

A fővárosi kompenzációs listán megszerzett mandátum miatt a listáról törölt jelöltek (csak fővárosi 
kerületben) 

 Név Jelölő szervezet Azonosító 
A jelölt 

sorszáma a 
listán 

1.         
2.         
3.         

	  
	  
	  
	  

A HVB tagjainak szignója: 
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(MEGYE, TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET) KOMPENZÁCIÓS LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSA 
 

A kompenzációs listán megválasztott képviselők 

 Név Jelölő szervezet Azonosító 
A jelölt 

sorszáma a 
listán 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         

 
 

Kedvezményes nemzetiségi mandátum: 
A kedvezményes nemzetiségi mandátumra jogosult nemzetiségek:____________________________________ 
Az egyéni választókerületekben mandátumot szerzett képviselőkre leadott szavazatok átlaga:  
Az egyéni választókerületekben mandátumot szerzett képviselőkre leadott szavazatok átlagának 2/3-a:  
 

A kedvezményes nemzetiségi mandátumot szerző képviselők 

Nemzetiség Lista azonosítója Jelölt neve 
Jelölt 

sorszáma 
a listán 

Jelölt 
szavazatainak 

száma 

        
        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HVB tagjainak szignója: 
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37. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
37. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Főpolgármester-választás eredményjegyzőkönyve 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

JEGYZŐKÖNYV A FŐPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 
 

BUDAPEST 
… számú példány 

Készült …………………………. napján, a Fővárosi Választási Bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 
 

FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

FVI vezetője  – 

p.h. 
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BUDAPEST FŐPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS 
 

 

 szavazat 

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma:  A 

1.  (Jelölt neve) (azonosító)  

2.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma::  B 

3.  (Jelölt neve) (azonosító)  

4.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

5.  (Jelölt neve) (azonosító)  

6.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

7.  (Jelölt neve) (azonosító)  

8.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
9.  (Jelölt neve) (azonosító)  

10.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
11.  (Jelölt neve) (azonosító)  

12.  (Jelölt neve) (azonosító)  
D=F+G, G=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 13.  (Jelölt neve) (azonosító)  

14.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 15.  (Jelölt neve) (azonosító)  
  16.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 17.  (Jelölt neve) (azonosító)  

A választás eredménye:  18.  (Jelölt neve) (azonosító)  

  A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb 
szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot 
kaptak. 

 19.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   20.  (Jelölt neve) (azonosító)  

  A választás eredményes volt, a megválasztott 
főpolgármester neve: 

 21.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   22.  (Jelölt neve) (azonosító)  

    23.  (Jelölt neve) (azonosító)  

azonosítója:     24.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   25.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   26.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   27.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   28.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   29.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   30.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   31.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   32.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   33.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   34.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   35.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Az FVB tagjainak szignója: 
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38. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

38. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

A fővárosi kompenzációs listás választás eredményjegyzőkönyve 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

JEGYZŐKÖNYV A FŐVÁROSI KOMPENZÁCIÓS LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSÁRÓL 
 

… számú példány 
Készült …………………………. napján, a Fővárosi Választási Bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 

A töredékszavazatok száma fővárosi kerületenként és listánként 
 

____ kerület  

 A polgármesterjelölt neve, a jelölő szervezet neve, a jelölt azonosítója 

Megszerzett 
töredék-

szavazatok 
száma 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        

 

____ kerület  

 A polgármesterjelölt neve, a jelölő szervezet neve, a jelölt azonosítója 

Megszerzett 
töredék-

szavazatok 
száma 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        

 

 

 

 

 
Az FVB tagjainak szignója: 
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FŐVÁROSI KOMPENZÁCIÓS LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSA 
 

A töredékszavazatok száma listánként 

 A lista neve Azonosító 
Töredék-

szavazatok 
száma 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        

A megszerzett mandátumok száma listánként 

 A lista neve Azonosító 
Megszerzett 
mandátumok 

száma 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        

	  
Az FVB tagjainak szignója: 
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FŐVÁROSI KOMPENZÁCIÓS LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSA 
	  

A főpolgármesteri és polgármesteri tisztség elnyerése miatt a listáról törölt jelöltek 

Név Jelölő szervezet A lista 
azonosítója 

A jelölt 
sorszáma a 

listán 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

A fővárosi kerületi kompenzációs listán megszerzett mandátum miatt a listáról törölt jelöltek 

 Név Jelölő szervezet Azonosító 
A jelölt 

sorszáma a 
listán 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         

 
Az FVB tagjainak szignója: 
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FŐVÁROSI KOMPENZÁCIÓS LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSA 

 
A fővárosi kompenzációs listán megválasztott képviselők 

Név Jelölő szervezet A lista azonosítója 
A jelölt 

sorszáma a 
listán 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         

 
 

FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fővárosi Választási Iroda vezetője  – 

p.h. 
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39. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

39. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

A megyei listás választás eredményjegyzőkönyve 
 helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

JEGYZŐKÖNYV A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL 
 

(MEGYE NEVE) 
… számú példány 

Készült …………………………. napján, a területi választási bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 
 

 

 szavazat 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma  A 
1.  (Lista neve) (azonosító)  

2.  (Lista neve) (azonosító)  

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma:  B 

3.  (Lista neve) (azonosító)  

4.  (Lista neve) (azonosító)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

5.  (Lista neve) (azonosító)  

6.  (Lista neve) (azonosító)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

7.  (Lista neve) (azonosító)  

8.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
9.  (Lista neve) (azonosító)  

10.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
11.  (Lista neve) (azonosító)  

12.  (Lista neve) (azonosító)  

D=F+G, G=a listánkénti szavazatok száma összesen 13.  (Lista neve) (azonosító)  

 14.  (Lista neve) (azonosító)  

  15.  (Lista neve) (azonosító)  

Az 5%-os szavazathatár:  

A 10%-os szavazathatár:  

A 15%-os szavazathatár:  A kiosztható mandátumok száma:  

 
 
A TVB tagjainak szignója: 
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(MEGYE NEVE) MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 

A mandátumot szerzett listák és jelöltek 

Mandátumot szerzett listák Mandátumok 
száma 

Mandátumot szerzett jelöltek 

neve sorszáma a 
listán 

    
  

 

................................................................. 

.................................................................  

*  
*  
*  

................................................................. 

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

........................................................ 

........................................................ 
 

    
  

 

................................................................. 

.................................................................  

*  
*  
*  

................................................................. 

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

........................................................ 

........................................................ 
 

    
  

 

................................................................. 

.................................................................  

*  
*  
*  

................................................................. 

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

........................................................ 

........................................................ 
 

    
  

 

................................................................. 

.................................................................  

*  
*  
*  

................................................................. 

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

........................................................ 

........................................................ 
 

 

TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

TVI vezetője  – 
p.h. 
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40. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 40. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv a nemzetiségi szavazás adatairól a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 
JEGYZŐKÖNYV A NEMZETISÉGI SZAVAZÁS ADATAIRÓL 

 
(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET NEVE), (szavazókör sorszáma) számú szavazókör(szavazóköri azonosító) 

… számú példány 
Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: _______ 
A bizottság és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, az 
urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot. 

   
Az elsőként szavazó választópolgár …………………………………………. …………………………………………. 

 neve aláírása 

  
A szavazás lezárásának időpontja: _______ 

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt / nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek. 
A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: _______ 

 

NEMZETISÉG 
A névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma: 
Szavazóként megjelent 

választópolgárok száma: 
A szállítóborítékba zárt 

borítékok száma 
A B C 

(NEMZETISÉG NEVE)    

(NEMZETISÉG NEVE)    

(NEMZETISÉG NEVE)    

(NEMZETISÉG NEVE)    

(NEMZETISÉG NEVE)    

(NEMZETISÉG NEVE)    

(NEMZETISÉG NEVE)    

(NEMZETISÉG NEVE)    

(NEMZETISÉG NEVE)    

(NEMZETISÉG NEVE)    

(NEMZETISÉG NEVE)    

(NEMZETISÉG NEVE)    

(NEMZETISÉG NEVE)    

 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG / HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök   – 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 
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41. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
41. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Szavazóköri jegyzőkönyv 
a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL 

(NEMZETISÉG MEGNEVEZÉSE) 
(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS NEVE), (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

… számú példány 
Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (…..) A Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  B 
 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA szavazat 

Rontott szavazólapok száma:   1.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

2.  (Jelölt neve) (azonosító)  

3.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

4.  (Jelölt neve) (azonosító)  

5.  (Jelölt neve) (azonosító)  

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

6.  (Jelölt neve) (azonosító)  

7.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
8.  (Jelölt neve) (azonosító)  

9.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
10.  (Jelölt neve) (azonosító)  

11.  (Jelölt neve) (azonosító)  

E=D-B, D=F+G 12.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Az SZSZB a szavazatokat ___ alkalommal számolta meg. 13.  (Jelölt neve) (azonosító)  

  14.  (Jelölt neve) (azonosító)  

  15.  (Jelölt neve) (azonosító)  

  16.  (Jelölt neve) (azonosító)  

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG  17.  (Jelölt neve) (azonosító)  

név aláírás  18.  (Jelölt neve) (azonosító)  

elnök 
 

 19.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 20.  (Jelölt neve) (azonosító)  

elnökhelyettes 
 

 21.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 22.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 
 

 23.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 24.  (Jelölt neve) (azonosító)  

  
 25.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 26.  (Jelölt neve) (azonosító)  

  
 27.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 28.  (Jelölt neve) (azonosító)  

jegyzőkönyvvezető 
 
 29.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 30.  (Jelölt neve) (azonosító)  

  31.  (Jelölt neve) (azonosító)  

p.h.  32.  (Jelölt neve) (azonosító)  

  33.  (Jelölt neve) (azonosító)  
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42. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 42. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Szavazóköri jegyzőkönyv 
a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
A TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL 

(NEMZETISÉG MEGNEVEZÉSE) 
(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET NEVE), (szavazókör sorszáma) számú szavazókör(szavazóköri azonosító) 

… számú példány 
Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (…..) A Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  B 
 

TERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA szavazat 

Rontott szavazólapok száma:   1.  (Lista neve) (azonosító)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

2.  (Lista neve) (azonosító)  

3.  (Lista neve) (azonosító)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

4.  (Lista neve) (azonosító)  

5.  (Lista neve) (azonosító)  

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

6.  (Lista neve) (azonosító)  

7.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
8.  (Lista neve) (azonosító)  

9.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
10.  (Lista neve) (azonosító)  

11.  (Lista neve) (azonosító)  

E=D-B, D=F+G, G=a listánkénti szavazatok száma összesen 12.  (Lista neve) (azonosító)  

Az SZSZB a szavazatokat ___ alkalommal számolta meg. 13.  (Lista neve) (azonosító)  

  14.  (Lista neve) (azonosító)  

  15.  (Lista neve) (azonosító)  

  16.  (Lista neve) (azonosító)  

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG  17.  (Lista neve) (azonosító)  

név aláírás  18.  (Lista neve) (azonosító)  

elnök 
 

 19.  (Lista neve) (azonosító)  

 20.  (Lista neve) (azonosító)  

elnökhelyettes 
 

 21.  (Lista neve) (azonosító)  

 22.  (Lista neve) (azonosító)  

 
 

 23.  (Lista neve) (azonosító)  

 24.  (Lista neve) (azonosító)  

  
 25.  (Lista neve) (azonosító)  

 26.  (Lista neve) (azonosító)  

  
 27.  (Lista neve) (azonosító)  

 28.  (Lista neve) (azonosító)  

jegyzőkönyvvezető 
 
 29.  (Lista neve) (azonosító)  

 30.  (Lista neve) (azonosító)  

  31.  (Lista neve) (azonosító)  

p.h.  32.  (Lista neve) (azonosító)  

  33.  (Lista neve) (azonosító)  
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43. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
43. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Szavazóköri jegyzőkönyv 
az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
AZ ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL 

(NEMZETISÉG MEGNEVEZÉSE) 
(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KER. NEVE), (szavazókör sorszáma) számú szavazókör(szavazóköri azonosító) 

… számú példány 
Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (…..) A Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  B 
 

ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA szavazat 

Rontott szavazólapok száma:   1.  (Lista neve) (azonosító)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

2.  (Lista neve) (azonosító)  

3.  (Lista neve) (azonosító)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

4.  (Lista neve) (azonosító)  

5.  (Lista neve) (azonosító)  

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

6.  (Lista neve) (azonosító)  

7.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
8.  (Lista neve) (azonosító)  

9.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
10.  (Lista neve) (azonosító)  

11.  (Lista neve) (azonosító)  

E=D-B, D=F+G, G=a listánkénti szavazatok száma összesen 12.  (Lista neve) (azonosító)  

Az SZSZB a szavazatokat ___ alkalommal számolta meg. 13.  (Lista neve) (azonosító)  

  14.  (Lista neve) (azonosító)  

  15.  (Lista neve) (azonosító)  

  16.  (Lista neve) (azonosító)  

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG  17.  (Lista neve) (azonosító)  

név aláírás  18.  (Lista neve) (azonosító)  

elnök 
 

 19.  (Lista neve) (azonosító)  

 20.  (Lista neve) (azonosító)  

elnökhelyettes 
 

 21.  (Lista neve) (azonosító)  

 22.  (Lista neve) (azonosító)  

 
 

 23.  (Lista neve) (azonosító)  

 24.  (Lista neve) (azonosító)  

  
 25.  (Lista neve) (azonosító)  

 26.  (Lista neve) (azonosító)  

  
 27.  (Lista neve) (azonosító)  

 28.  (Lista neve) (azonosító)  

jegyzőkönyvvezető 
 
 29.  (Lista neve) (azonosító)  

 30.  (Lista neve) (azonosító)  

  31.  (Lista neve) (azonosító)  

p.h.  32.  (Lista neve) (azonosító)  

  33.  (Lista neve) (azonosító)  
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44. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

44. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

A területi választási bizottság jegyzőkönyve 
a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán leadott szavazatok 

megszámlálásáról 
JEGYZŐKÖNYV 

A _______________ TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁN 
LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL 

 
(MEGYE / BUDAPEST) 

… számú példány 
Készült …………………………. napján, a területi választási bizottság / Fővárosi Választási Bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 

 szavazat 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma  A 
1.  (Lista neve) (azonosító)  

2.  (Lista neve) (azonosító)  

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma:  B 

3.  (Lista neve) (azonosító)  

4.  (Lista neve) (azonosító)  

Szállítóborítékokban lévő, bélyegzőlenyomat 
nélküli szavazólapok száma:  C 

5.  (Lista neve) (azonosító)  

6.  (Lista neve) (azonosító)  

Szállítóborítékokban lévő, lebélyegzett 
szavazólapok száma:  D 

7.  (Lista neve) (azonosító)  

8.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
9.  (Lista neve) (azonosító)  

10.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
11.  (Lista neve) (azonosító)  

12.  (Lista neve) (azonosító)  

D=F+G, G=a listánkénti szavazatok száma összesen 13.  (Lista neve) (azonosító)  

 14.  (Lista neve) (azonosító)  

  15.  (Lista neve) (azonosító)  

 
 

TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

TVI vezetője  – 
p.h. 
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45. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

45. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

A területi választási bizottság jegyzőkönyve 
az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán leadott szavazatok 

megszámlálásáról 
JEGYZŐKÖNYV 

A _______________ ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁN 
LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL 

 
(MEGYE / BUDAPEST) 

… számú példány 
Készült …………………………. napján, a területi választási bizottság / Fővárosi Választási Bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 

 szavazat 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma  A 
1.  (Lista neve) (azonosító)  

2.  (Lista neve) (azonosító)  

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma:  B 

3.  (Lista neve) (azonosító)  

4.  (Lista neve) (azonosító)  

Szállítóborítékokban lévő, bélyegzőlenyomat 
nélküli szavazólapok száma:  C 

5.  (Lista neve) (azonosító)  

6.  (Lista neve) (azonosító)  

Szállítóborítékokban lévő, lebélyegzett 
szavazólapok száma:  D 

7.  (Lista neve) (azonosító)  

8.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
9.  (Lista neve) (azonosító)  

10.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
11.  (Lista neve) (azonosító)  

12.  (Lista neve) (azonosító)  

D=F+G, G=a listánkénti szavazatok száma összesen 13.  (Lista neve) (azonosító)  

 14.  (Lista neve) (azonosító)  

  15.  (Lista neve) (azonosító)  

 
 

TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

TVI vezetője  – 
p.h. 
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46. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 46. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

A területi választási bizottság jegyzőkönyve 
az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának területi részeredményéről 

JEGYZŐKÖNYV 
A _______________ ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁNAK TERÜLETI RÉSZEREDMÉNYÉRŐL 
 

(MEGYE / BUDAPEST) 
… számú példány 

Készült …………………………. napján, a területi választási bizottság / Fővárosi Választási Bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 

 szavazat 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma  A 
1.  (Lista neve) (azonosító)  

2.  (Lista neve) (azonosító)  

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma:  B 

3.  (Lista neve) (azonosító)  

4.  (Lista neve) (azonosító)  

Szállítóborítékokban lévő, bélyegzőlenyomat 
nélküli szavazólapok száma:  C 

5.  (Lista neve) (azonosító)  

6.  (Lista neve) (azonosító)  

Szállítóborítékokban lévő, lebélyegzett 
szavazólapok száma:  D 

7.  (Lista neve) (azonosító)  

8.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
9.  (Lista neve) (azonosító)  

10.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
11.  (Lista neve) (azonosító)  

12.  (Lista neve) (azonosító)  

D=F+G, G=a listánkénti szavazatok száma összesen 13.  (Lista neve) (azonosító)  

 14.  (Lista neve) (azonosító)  

  15.  (Lista neve) (azonosító)  

 
 

TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

TVI vezetője  – 
p.h. 
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47. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
47. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről 
JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL 
 

_______________ NEMZETISÉG 
 

(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET) 
… számú példány 

Készült …………………………. napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 
 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

HVI vezetője  – 

p.h. 
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(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET) TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁLASZTÁSA 

 szavazat 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma  A 
1.  (Jelölt neve) (azonosító)  

2.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma:  B 

3.  (Jelölt neve) (azonosító)  

4.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

5.  (Jelölt neve) (azonosító)  

6.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

7.  (Jelölt neve) (azonosító)  

8.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
9.  (Jelölt neve) (azonosító)  

10.  (Jelölt neve) (azonosító)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
11.  (Jelölt neve) (azonosító)  

12.  (Jelölt neve) (azonosító)  

D=F+G 13.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 14.  (Jelölt neve) (azonosító)  

A választás eredménye:  15.  (Jelölt neve) (azonosító)  

A választás eredményes /  
A választás eredménytelen, időközi választást kell tartani. 

 16.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 17.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 

 18.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 19.  (Jelölt neve) (azonosító)  

      20.  (Jelölt neve) (azonosító)  

     21.  (Jelölt neve) (azonosító)  

A megválasztott képviselők száma:     22.  (Jelölt neve) (azonosító)  

A megválasztott képviselők neve és azonosítója:  23.  (Jelölt neve) (azonosító)  

      24.  (Jelölt neve) (azonosító)  

      25.  (Jelölt neve) (azonosító)  

      26.  (Jelölt neve) (azonosító)  

      27.  (Jelölt neve) (azonosító)  

      28.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 A választási bizottság a következő azonosítójú 
jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenlőség 

miatt sorsolással állapította meg: 

    29.  (Jelölt neve) (azonosító)  

     30.  (Jelölt neve) (azonosító)  

      31.  (Jelölt neve) (azonosító)  

 
 

    32.  (Jelölt neve) (azonosító)  

     33.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   34.  (Jelölt neve) (azonosító)  

   35.  (Jelölt neve) (azonosító)  
A HVB tagjainak szignója: 
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48. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

48. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv 
a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről 

JEGYZŐKÖNYV 
A _______________ TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL 
 

(MEGYE / BUDAPEST) 
… számú példány 

Készült …………………………. napján, a területi választási bizottság / Fővárosi Választási Bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 
 

 

 szavazat 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma  A 
1.  (Lista neve) (azonosító)  

2.  (Lista neve) (azonosító)  

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma:  B 

3.  (Lista neve) (azonosító)  

4.  (Lista neve) (azonosító)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

5.  (Lista neve) (azonosító)  

6.  (Lista neve) (azonosító)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

7.  (Lista neve) (azonosító)  

8.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
9.  (Lista neve) (azonosító)  

10.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
11.  (Lista neve) (azonosító)  

12.  (Lista neve) (azonosító)  

D=F+G, G=a listánkénti szavazatok száma összesen 13.  (Lista neve) (azonosító)  

 14.  (Lista neve) (azonosító)  

  15.  (Lista neve) (azonosító)  

Az 5%-os szavazathatár:  

A 10%-os szavazathatár:  

A 15%-os szavazathatár:  A kiosztható mandátumok száma: 7 

 
 
A TVB tagjainak szignója: 
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(MEGYE / BUDAPEST) __________ TERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 

A választás eredményes / A választás eredménytelen, időközi választást kell tartani. 

 
A mandátumot szerzett listák és jelöltek 

Mandátumot szerzett listák Mandátumok 
száma 

Mandátumot szerzett jelöltek 

neve sorszáma a 
listán 

    
  

 

................................................................. 

.................................................................  

*  
*  
*  

................................................................. 

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

........................................................ 

........................................................ 
 

    
  

 

................................................................. 

.................................................................  

*  
*  
*  

................................................................. 

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

........................................................ 

........................................................ 
 

    
  

 

................................................................. 

.................................................................  

*  
*  
*  

................................................................. 

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

........................................................ 

........................................................ 
 

    
  

 

................................................................. 

.................................................................  

*  
*  
*  

................................................................. 

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

........................................................ 

........................................................ 
 

 

TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV 
Aláírás 

a jegyzőkönyv kiállításakor 
Aláírás 

a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

TVI vezetője  – 
p.h. 
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49. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
49. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv 
az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről 

JEGYZŐKÖNYV 
A _______________ ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL 
 

… számú példány 
Készült …………………………. napján, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 
 

 

 szavazat 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma  A 
1.  (Lista neve) (azonosító)  

2.  (Lista neve) (azonosító)  

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma:  B 

3.  (Lista neve) (azonosító)  

4.  (Lista neve) (azonosító)  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  C 

5.  (Lista neve) (azonosító)  

6.  (Lista neve) (azonosító)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  D 

7.  (Lista neve) (azonosító)  

8.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  F 
9.  (Lista neve) (azonosító)  

10.  (Lista neve) (azonosító)  

Érvényes szavazólapok száma:  G 
11.  (Lista neve) (azonosító)  

12.  (Lista neve) (azonosító)  

D=F+G, G=a listánkénti szavazatok száma összesen 13.  (Lista neve) (azonosító)  

 14.  (Lista neve) (azonosító)  

  15.  (Lista neve) (azonosító)  

Az 5%-os szavazathatár:  

A 10%-os szavazathatár:  

A 15%-os szavazathatár:  A kiosztható mandátumok száma:  

 
 
Az NVB tagjainak szignója: 
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 __________ ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 

A választás eredményes / A választás eredménytelen, időközi választást kell tartani. 

 
A mandátumot szerzett listák és jelöltek 

Mandátumot szerzett listák Mandátumok 
száma 

Mandátumot szerzett jelöltek 

neve sorszáma a 
listán 

    
  

 

................................................................. 

.................................................................  

*  
*  
*  

................................................................. 

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

........................................................ 

........................................................ 
 

    
  

 

................................................................. 

.................................................................  

*  
*  
*  

................................................................. 

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

........................................................ 

........................................................ 
 

    
  

 

................................................................. 

.................................................................  

*  
*  
*  

................................................................. 

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

........................................................ 

........................................................ 
 

    
  

 

................................................................. 

.................................................................  

*  
*  
*  

................................................................. 

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

........................................................ 

........................................................ 
 

 

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

NVI vezetője  – 
p.h. 
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50. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez
„2. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez

50. melléklet a …../2014. (….) IM rendelethez 
„2. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez 
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