
 
 

Tisztelt választópolgárok! 
 

A Magyar Köztársaság Elnöke az Európa Parlament tagjainak választását 2019. május 26-ra 

tűzte ki. 

 

Az alábbiakban általános tájékoztatást adunk a választásokkal kapcsolatos tudnivalókról. 

 

Választójog 

 

Minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint – ha kérte – az Európai Unió más 

tagállama Magyarországon élő nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy az EP-

választáson választó és választható legyen. 

 

Az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése szerint „sarkalatos törvény a választójogot vagy annak 

teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további feltételekhez kötheti”. Az 

Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásától kezdve az EP tv. biztosítja a választójogot 

azon magyar állampolgárok részére is, akik 

a) az EU területén kívül élnek, 

b) Magyarországon élnek, de nem rendelkeznek lakcímmel. 

 

A választójogot az ún. természetes kizáró okok korlátozzák. Nem rendelkezik választójoggal az, 

akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a 

választójogból kizárt.  

Nem szavazhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) 

az,  

• aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, 

• akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási 

képessége – pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy 

időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy – pszichés állapota vagy szellemi 

fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik 

 

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján 

szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy 

büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll (EPtv. 2/A. § (2) bekezdés). Nem 

választható továbbá az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező 

állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése 

alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.  

 

Nem szavazhat az a magyar választópolgár, aki az Európai Unió más tagállamában kérte 

névjegyzékbe vételét az EP-választásra. 

 

Választói névjegyzék, átjelentkezés, mozgóurna igénylése, választási értesítők 

 

A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor, 

folyamatosan kérheti a HVI-től, hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy 



• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nemzetiséghez 

tartozik, 

• fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le 

szavazatát, 

• a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja, 

• az Európai Unió más tagállamának állampolgára az előző két pontban foglaltakon kívül azt is 

kérheti, 

hogy az EP-választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele. 

 

A fenti névjegyzéki bejegyzések törlését a választópolgár ugyancsak bármikor kérheti a HVI-től. 

(Ha a polgárt a választójogának elvesztése vagy a magyarországi lakcímének megszűnése miatt 

törlik a központi névjegyzékből, és később – a választójogának visszanyerésekor vagy lakcím 

létesítésekor – ismét felvételre kerül, a központi névjegyzék a korábbi kérelem alapján bejegyzett 

adatokat nem tartalmazza, ilyen esetben új kérelem benyújtása szükséges.) 

 

A választás kitűzésétől kezdve a kérelmet a benyújtása napján el kell bírálni. Ha a kérelmet 

munkanapon 16.00 óra után, vagy nem munkanapon nyújtották be, akkor a benyújtását követő 

munkanapon kell elbírálni.  

 

A nemzetiségi regisztráció 

 

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, 

lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) tartozik, kérheti, 

hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre 

• a nemzetiségének a megnevezése, továbbá az, hogy 

• az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni. 

 

A fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség 

 

A fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése alapelvének érvényesítése 

érdekében a Ve. a fogyatékossággal élő választópolgár részére lehetővé teszi, hogy a 

választójogának gyakorlásához szükséges speciális segítséget igényeljen. 

 

A vak és gyengénlátó választópolgárok hatékony tájékoztatását szolgálja, hogy a szavazás helyét és 

idejét is tartalmazó értesítőt számukra – március 19-ig benyújtott kérésükre – Braille-írással kell 

elkészíteni. A Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása lehetővé teszi, hogy önállóan, 

mások segítsége nélkül töltsék ki a szavazólapot a vak és gyengénlátó választópolgárok. 

Szavazósablont azokban a szavazóhelyiségekben kell biztosítani, ahol legalább egy olyan 

választópolgár szerepel a névjegyzékben, aki legkésőbb május 17-ig kérte annak használatát. 

 

A választójog gyakorlásával kapcsolatos tudnivalókat egyszerű, könnyen értelmezhető 

megfogalmazásban tartalmazó tájékoztató szórólap az írott szöveget nehezen értelmező 

választópolgárok eligazodását segíti. Ilyen tájékoztatót az a választópolgár kap az EP-választáson, 

aki legkésőbb március 19-ig kéri. 

 

Addig, ameddig nem sikerül megvalósítani, hogy valamennyi szavazóhelyiség akadálymentesen 

elérhető legyen, a választópolgárnak szükséges előre jeleznie, ha akadálymentes 

szavazóhelyiségben kíván szavazni. 

 

 

 



A központi névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása 

 

A választási iroda a Ve. 153. §-a alapján a jelölő szervezet, jelölt kérésére köteles átadni a 

szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy 

a választási kampány keretében a választópolgárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett 

küldemények útján vagy személyesen felkereshessék. 

 

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (SZL) kezelt adatok kiadásának megtiltása 

 

A Ve. lehetővé teszi, hogy a névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása mellett – a választási 

eljáráson belül a polgár az SZL-ben nyilvántartott adatainak szolgáltatását tiltó nyilatkozatot is 

tegyen. Ez a nyilatkozat csak annyiban függ össze a választási eljárással, hogy ugyanazon 

formanyomtatványon is benyújtható, mint a névjegyzékkel kapcsolatos kérelem. Az ilyen kérelem 

elbírálásának eredménye az NVR alapján automatikusan átvezetésre kerül az SZL-ben is. 

 

Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele az EP választásra 

 

Az Európai Unió más tagállamának Magyarországon élő állampolgára automatikusan kerül 

felvételre a központi névjegyzékbe, amikor lakóhelyet létesít Magyarországon, feltéve, hogy a 

magyar jog szerint nagykorú és a magyar bíróság nem zárta ki a választójogból. Az uniós 

választópolgár automatikus névjegyzékbe vétele azonban csak a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választására terjed ki. 

 

Az Európai Parlament tagjainak választásán azok az uniós választópolgárok, akik nem az 

állampolgárságuk szerinti tagállamban élnek, szabadon dönthetnek arról, hogy az állampolgárságuk 

vagy a lakóhelyük szerinti tagállamban kívánják gyakorolni a választójogukat. E választópolgárok a 

lakóhelyük szerinti tagállamban akkor szavazhatnak az EP-választáson, ha kérik az ottani 

névjegyzékbe való felvételüket. A központi névjegyzékben szereplő uniós állampolgár kérheti, 

hogy a központi névjegyzékbe vétele az EPválasztásra is terjedjen ki. Ebben az esetben a 

választópolgár az EP-választáson a magyarországi képviselők választásán felkerül a szavazóköri 

névjegyzékbe, szavazhat, ugyanakkor törlik az állampolgársága szerinti tagállam névjegyzékéből. 

 

Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő 

hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára bármikor kérheti, hogy a HVI törölje a 

központi névjegyzékből választójogosultságának az Európai Parlament tagjainak választására is 

kiterjedő hatályát. Így lehetővé válik az uniós választópolgár számára, hogy az állampolgársága 

szerinti tagállam Európai Parlamenti képviselőinek választásán gyakorolja aktív választójogát. A 

törlési kérelem alapján az európai uniós választópolgár továbbra is szerepel a központi 

névjegyzékben (a helyi önkormányzati választáson választójoggal rendelkezik), de a névjegyzékbe 

vétele már nem terjed ki az Európai Parlament tagjainak választására, így az európai parlamenti 

választás szavazóköri névjegyzékébe már nem kerül be (vagy abból törlésre kerül). 

 

Az unió más tagállamában élő magyar állampolgár is kérheti névjegyzékbe vételét az EP-

választásra a külföldi lakóhelye szerinti hatóságoktól. Ilyen esetben – ha magyarországi lakcímmel 

is rendelkezik – az itthoni szavazóköri névjegyzékből az NVI törölni fogja. 

 

A szavazóköri névjegyzék 
 

A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján az NVI elkészíti az elektronikus 

szavazóköri névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok 

szerepelnek. 



Már a szavazóköri névjegyzék összeállításától kezdve, azaz a választás kitűzését követő naptól 

szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben azok a kiskorú polgárok is, akik legkésőbb a szavazás 

napján a 18. életévük betöltésével választójogosulttá válnak. Egy választópolgár csak egy 

szavazóköri névjegyzékben szerepelhet. 

 

Az értesítő 

 

A választás kitűzéséről, valamint a szavazás napjáról és helyéről értesítővel kell tájékoztatni a 

szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat. Azoknak a választópolgároknak, akik 

március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, az NVI küldi meg az értesítőt, úgy, hogy 

április 5-ig megérkezzen a választópolgárhoz. Azt, aki március 20-át követően kerül felvételre a 

település valamely szavazókörének névjegyzékébe, a felvételekor – ha jelen van, az értesítő 

átadásával, egyébként megküldésével – a HVI tájékoztatja a névjegyzékbe vételéről. 

 

Az értesítőt fő szabály szerint az a HVI küldi meg (vagy adja át) a választópolgárnak, amelynek 

szavazóköri névjegyzékébe a választópolgár felvételre kerül. Ez alól három kivétel van: 

• Ha a HVI átjelentkezésre irányuló kérelmet bírál el: ebben az esetben az átjelentkezési kérelmet 

elbíráló HVI küldi meg vagy adja át az értesítőt. 

• Ha a választópolgár a központi névjegyzék adatai szerint Braille-írással készült értesítő 

megküldését kérte; ebben az esetben az NVI küldi meg számára a speciális értesítőt. 

• Ha az SZSZB/HVB megbízott tagját vagy a jegyzőkönyvvezetőt a lakcíme szerinti HVI egy másik 

település névjegyzékébe teszi át (6.3.3. d) pont), a lakcím szerinti HVI küldi meg számára az 

értesítőt. 

 

Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben – nem kapja 

meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a HVI-től új értesítőt igényelhet. 

 

A szavazóköri névjegyzék továbbvezetése 

 

A szavazóköri névjegyzék továbbvezetésére részben automatikusan, részben hivatalból vagy 

kérelmek alapján kerül sor. 

 

Annak érdekében, hogy a szavazóköri névjegyzék mindig naprakész legyen, az NVR a központi 

névjegyzékben bekövetkezett minden változást (pl. lakcímváltozás, névváltozás, választójog 

elvesztése vagy megszerzése) átvezet a szavazóköri névjegyzéken. 

 

Azt a választópolgárt, aki a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemben kérte, hogy 

akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt 

szavazóhelyiség nem akadálymentes, a HVI egy másik, akadálymentes szavazóhelyiséggel 

rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át. Előfordulhat, hogy az akadálymentes 

szavazóhelyiséget igénylő, és emiatt a lakcímétől eltérő szavazókör névjegyzékébe áttett 

választópolgár a lakcímére mozgóurnát igényel. Ilyenkor – ha a kérelem május 24-én 16 óráig 

beérkezett – a HVI a választópolgárt visszateszi az eredeti, lakcíme szerinti szavazókörbe, és 

felveszi a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe. 

 

Mozgóurna igénylése 

 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy 

fogyatékossága, illetve fogva tartása (ideértve a házi vagy reintegrációs őrizetben lévő személyeket 

is) miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. 

Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna 

igénylésére. 



A mozgóurnát a választópolgár 

• kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre, 

• ha előzőleg átjelentkezett, akkor kérheti a település területén található bármely címre, 

• ha előzőleg nem jelentkezett át, május 22-én 16 óráig akkor is kérheti bármely település területén 

található bármely címre. Ebben az esetben a mozgóurna iránti igényt egyben átjelentkezési 

kérelemnek is kell tekinteni.  

 

A mozgóurna iránti kérelmet 

a) a HVI-hez 

aa) levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb május 22-én 16 óráig, 

ab) személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16 óráig, vagy 

ac) május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten május 26-án 12 óráig, 

b) az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy 

általi kézbesítéssel a szavazás napján, május 26-án, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani. 

 

A választópolgár – május 24-én 16 óráig – kérheti, hogy 

• a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy 

• a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson. 

 

Átjelentkezés 

 

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a 

magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez azt 

jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a 

választójoga gyakorlásának érdekében. Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, 

hogy egy mozgásában gátolt választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például 

kórházban, börtönben tartózkodik, amely akár ugyanazon településen, de a lakcímétől eltérő 

szavazókör területén fekszik. 

 

A HVI – a választópolgár május 22-én (szerda!) 16 óráig benyújtott átjelentkezési vagy olyan 

mozgóurna iránti kérelme alapján, melyben a kérelmező a lakcímétől eltérő szavazókörbe kér 

mozgóurnát, s így azt egyben átjelentkezési kérelemnek is kell kezelni – a választópolgárt felveszi 

azon településnek (budapesti kerületnek) a települési szintű lakóhellyel rendelkező 

választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni 

kíván (ezzel egyidejűleg törlésre kerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből). Az egy 

szavazókörös településen értelemszerűen nincs kijelölt szavazókör, ott az egyetlen szavazókör 

névjegyzékébe kell felvenni az átjelentkező választópolgárt. 

 

A választópolgár – május 22-én 16 óráig – kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt település 

helyett másik településen szavazhasson (azaz módosíthatja kérelmét). 

A választópolgár 

• levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten május 22-én 16 óráig, 

• személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16 óráig 

kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe. 

 

A külképviseleti névjegyzék 

 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön 

tartózkodik,Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, 

hogy kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. 

A HVI – a választópolgár május 17-én 16 óráig benyújtott kérelme alapján – a választópolgárt 

felveszi azon külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, egyidejűleg 



feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy a választópolgár a külképviseleti 

névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzék kinyomtatott példányán a külképviseleti 

névjegyzékbe felvett választópolgárok nem jelennek meg, így biztosítható, hogy egy választópolgár 

ne szavazhasson a külképviseleten és a lakóhelye szerinti szavazókörben is. 

 

A választópolgár – május 17-én 16 óráig – módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván 

szavazni. 

 

Aki mégis Magyarországon kíván szavazni, az május 22-én 16 óráig kérheti törlését a külképviseleti 

névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe. 

 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelem benyújtása 

 

a) A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (nemzetiségi regisztráció, fogyatékos segítése, 

adatletiltás, uniós regisztráció) bármikor be lehet nyújtani. 

Az uniós regisztráció azonban csak akkor kerül átvezetésre a 2019. évi EP-választás szavazóköri 

névjegyzékén, ha legkésőbb május 10-én 16 óráig beérkezik a kérelem az illetékes HVI-hez. Az e 

határidőt követően beérkezett kérelmeket is haladéktalanul fel kell dolgozni, de az ekkor benyújtott 

kérelem alapján már csak a következő, 2024-es EP-választáson szavazhat az uniós választópolgár. 

Az uniós regisztráció törlése abban az esetben érvényesül a szavazóköri névjegyzéken, ha a törlési 

kérelmet május 16-án 16 óráig benyújtja az uniós választópolgár. 

 

b) A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (mozgóurna igénylése, átjelentkezés, 

külképviseleti szavazás) legkorábban március 21-én lehet benyújtani. Ha ilyen kérelem levélben 

korábban érkezik a HVI-hez, azt csak március 21-ét követően kell elbírálni, és a korai benyújtás 

nem minősül elutasítási oknak. 

 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja 

• személyesen 

• levélben 

• a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) 

 

A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási 

helye szerint illetékes HVI-hez benyújthatja (így a bejelentett lakóhelyétől távol élő 

választópolgárnak nem kell hazautaznia a kérelem benyújtása céljából). 

 

Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez nyújtható be (akinek 

nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be a 

kérelmet). A levél kézbesítése történhet postai úton, de a választópolgár bármilyen más módon is 

eljuttathatja a kérelmet az illetékes HVI-hez: futárral, rokona, ismerőse útján stb. Ez utóbbi esetben 

csak akkor tekinthető szabályosan benyújtottnak a kérelem, ha az borítékba van zárva (azaz 

levélnek minősíthető). Ha egy személy több választópolgár kérelmét kívánja leadni a HVI-ben, 

indokolt személyazonosságát ellenőrizni és adatait feltüntetni a kérelmeken, egyrészt azért, hogy ha 

más módon nem elérhetők a választópolgárok, a megbízottjukon keresztül fel lehessen venni velük 

a kapcsolatot, másrészt mert a választópolgárok adataival való visszaélés esetén (egy esetleges 

büntetőeljárás során) így biztosítható a körülmények feltárása. 

 

A választások hivatalos honlapján benyújtott kérelmet az informatikai rendszer továbbítja az 

illetékes HVIhez. 

 

 

 



A mozgóurna iránti igény benyújtása tekintetében az alábbi eltérések vannak a fenti szabályoktól: 

• meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, 

és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell), 

• ahhoz a HVI-hez kell benyújtani, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel. 

Így ha a választópolgár átjelentkezéssel szavaz, akkor a szavazás helye szerinti település HVI-jéhez 

nyújthatja be a kérelmet. Annak, aki a szavazást megelőző második nap 16 órát követően kér 

mozgóurnát, a kérelmet ahhoz az SZSZB-hez kell eljuttatnia, amelynek névjegyzékén szerepel. Ha 

a kérelmet a szavazást megelőző második nap 16 órát követően a választások hivatalos honlapján 

nyújtják be, a kérelem SZSZB-hez történő továbbításáról a HVI-nek kell gondoskodni. 

 

A választópolgár átjelentkezés nélkül is kérhet mozgóurnát a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő 

település vagy szavazókör területére. Ebben az esetben a mozgóurna iránti igényt egyben 

átjelentkezési kérelemnek is kell tekinteni. Az ilyen mozgóurna iránti kérelem benyújtható akár a 

választópolgár lakcíme szerinti, akár a mozgóurnázás helye szerint illetékes HVI-hez. A kérelemről 

az a HVI dönt, amelyhez a kérelmet benyújtották. 

 

Ha a választópolgár egy korábbi, névjegyzékkel kapcsolatos kérelmét módosító kérelmet nyújt be 

(pl. átjelentkezés helyének módosítása), de a HVI azt állapítja meg, hogy nem volt korábban olyan 

kérelme, amelyet módosítani lehetne (pl. még nem jelentkezett át), akkor a kérelmet a 

választópolgár akarata szerint kell elbírálni, azaz úgy kell tekinteni, hogy most nyújtja be az eredeti 

kérelmet. A mozgóurna iránti kérelem módosítása esetén csak akkor tekinthető „eredeti” 

kérelemnek, ha tartalmazza az igénylés indokát is. 

 

Azok a Magyarországon élő hajléktalan választópolgárok azonban, akik nem rendelkeznek 

települési szintű bejelentett lakóhellyel sem, a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet (pl. 

regisztráció) bármely HVI-hez benyújthatják (ők szavazóköri névjegyzéken nem szerepelnek, így 

szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet nem nyújthatnak be). 

 

Ha az átjelentkezett választópolgár a mozgóurna iránti igényét visszavonja, akkor a választópolgár 

nyilatkozata az irányadó abban a kérdésben, hogy a HVI a lakcíme szerinti szavazókör 

névjegyzékébe teszi vissza, vagy az átjelentkezését megtartva a kijelölt szavazókör névjegyzékében 

hagyva csak a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékéből törli. 

 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelem adattartalma 

Kötelező adattartalom 

 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek tartalmaznia kell azokat a személyes adatokat, amelyek 

alapján a HVI meggyőződhet arról, hogy a kérelem valóban a kérelmezőtől származik. E személyes 

adatok a következők: 

• a választópolgár neve 

• a választópolgár születési neve 

• a választópolgár születési helye 

• a választópolgár személyi azonosítója. 

Az interneten, ügyfélkapus azonosítással beadott kérelem esetén elegendő, ha a kérelmező a nevét 

és a személyi azonosítóját megadja. 

A fentieken kívül 

• a nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelemnek tartalmaznia kell a nemzetiség megnevezését, 

valamint a választópolgár nyilatkozatát, amelyben nemzetiséghez tartozását megvallja. A 

választópolgár kérheti még, hogy az országgyűlési választásra is kiterjedjen a nemzetiségi 

regisztrációjának a hatálya 

• a fogyatékossággal élő választópolgár a segítség iránti igényben megjelöli, hogy milyen segítséget 

kér 



• az uniós választópolgár EP választásra szóló regisztrációjának tartalmaznia kell 

a) a választópolgár nyilatkozatát, hogy szavazati jogát az EP-választáson csak Magyarországon 

gyakorolja, 

b) annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az 

állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették – ha az európai uniós választópolgár az 

állampolgársága szerinti tagállamban még sohasem szerepelt a névjegyzékben (például még 

választójogosultságának megszerzése előtt elhagyta az országot), ilyen adatot nem kell megadnia a 

kérelemben. Tekintettel arra, hogy a kérelmet elbíráló HVI nem tudja ellenőrizni, hogy az európai 

uniós választópolgár szerepelt-e valaha hazája névjegyzékében, ezen adat hiánya miatt nem lehet a 

kérelmet elutasítani, 

• a mozgóurna igénylésének tartalmaznia kell az igénylés okát, valamint azt a címet, ahova a 

mozgóurna kivitelét kéri a választópolgár, ha nem a lakcímén tartózkodik  

• az átjelentkezés iránti kérelemnek tartalmaznia kell annak a településnek (fővárosi kerületnek) a 

megnevezését, ahol szavazni kíván 

• a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell annak az országnak a 

megnevezését, ahol szavazni kíván – olyan ország esetében, ahol több külképviselet is működik, a 

várost is meg kell jelölni a kérelemben. 

 

Fakultatív adattartalom 

A HVI a kérelem tárgyában hozott döntéséről értesítést küld a kérelmező számára. Az értesítési cím 

megadása esetén a HVI nemcsak a kérelmező lakcímére, hanem az általa megadott értesítési címre 

(e-mail,telefax, postai cím) is értesítést küld a kérelem elbírálásának eredményéről. 

 

Listaállítás 

 

A listaállítás feltétele 20 000 választópolgár aláírásával hitelesített ajánlás.  

 

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le. A magyarországi lakcímmel és személyi 

azonosítóval rendelkező választópolgároknak az ajánlás során nevüket, személyi azonosítójukat és 

magyarországi lakcímüket kell megadniuk és az ajánlóívet saját kezű aláírásukkal kell ellátni. A 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az ajánlóíven a nevüket, a 

személyazonosságukat igazoló, magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványuk, 

vagy útlevelük, vagy vezetői engedélyük számát, valamint a születési idejüket adják meg és 

esetükben is szükséges az ajánlóív saját kezű aláírása. A választópolgár jelenlétében adatai más által 

is rávezethetők az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen 

feltétel. 

  

A választópolgár több listát is ajánlhat, azonban egy listát csak egy ajánlással támogathat. 

  

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel: 

 az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében, 

 az ajánló munkahelyén munkaidejében, 

 az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó 

munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, 

 az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó 

munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, 

 a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő 

személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben, 

 tömegközlekedési eszközön, 

 állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, 

 felsőoktatási és köznevelési intézményben, 



 egészségügyi szolgáltató helyiségében, 

 a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló 

magánterületen. 

  

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen! 

  

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos! 

  

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját - ha nem 

rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának 

(személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát - és aláírását is. Fontos, hogy a 

jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő 

pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, hogy a gyűjtő az adatait hiányosan 

vagy hibásan (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér és ez utóbbit 

adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozhatja. 

 

Listát az a párt állíthat, amely legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlását összegyűjtötte. 

Egy párt csak egy – önálló vagy közös – lista állításában vehet részt. A listán legfeljebb háromszor 

annyi jelölt szerepelhet, mint a listán megszerezhető mandátumok száma, azaz legfeljebb 63. A 

listán a jelöltek a párt által meghatározott sorrendben szerepelnek, mely sorrend a lista bejelentése 

után már nem módosítható. Ugyanazon jelölt csak egy párt listáján szerepelhet. 

  

A listát – az ajánlóívek átadásával együtt – legkésőbb 2019. április 23-án 16.00 óráig kell 

bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál (cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 3.). 

 
 

Választási kampány 

 

A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól (2019. április 6.) a szavazás 

napján a szavazás befejezéséig (2019. május 26. 19 óra) tart. 

 

Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat 

befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a 

a) plakát, 

b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, 

c) politikai reklám és politikai hirdetés, 

d) választási gyűlés. 

 

Nem minősül választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok – mint 

magánszemélyek – közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától, 

továbbá az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek 

jogszabályban meghatározott feladatuk során végzett tevékenysége. 

 

Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján 

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, 

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló 

bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, 

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár 

választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. 

A szavazás napját megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg az (1) 

bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét. 



A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy 

segítségét jogosult igénybe venni. Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő 

szállításra azonban nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra 

autóbuszos személyszállítás nem végezhető. 

 

A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek 

plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét. 

Plakát a kampányidőszakban – az alábbi kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. 

 

Plakátot elhelyezni 

a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, 

b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának 

előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet. 

Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett 

természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló 

épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. 

A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok 

vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. 

A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és 

károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében 

elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén 

az eltávolítás költségét viselni. 

 

Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. A szavazás napján választási gyűlés nem 

tartható.A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, 

jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb 

szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben 

választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál 

kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre. 

 

A médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett – különös tekintettel a politikai reklámok számára, 

megjelenési sorrendjére, időtartamára és az adásba kerülés időpontjára – teheti közzé a jelöltet, 

illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek politikai reklámjait. Közös jelölt, illetve 

közös lista esetén a jelölő szervezetek együttesen jogosultak a politikai reklám megrendelésére. 

A politikai reklámhoz véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos. A politikai reklám 

közzétételéért a médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem fogadhat el. A szavazás 

napján politikai reklámot nem lehet közzétenni. 

 

Választási kampányanyag a választópolgár részére közvetlen megkeresés módszerével a Ve. 89. §-

ban meghatározottak figyelembevételével juttatható el azzal, hogy egyéb adatai felhasználásához – 

mint telefonszám, elektronikus levélcím – a kifejezett hozzájárulása szükséges. 

 

A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a 

szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és 

csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás 

eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni. 

A média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat 

A médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével – 

az e törvény rendelkezéseinek megsértésével – kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság 



bírálja el. Körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem országosan terjesztett 

sajtótermékkel kapcsolatos kifogást az Európai Parlament tagjainak választásán a médiatartalom-

szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes területi választási bizottság bírálja el. 

A nyomtatott sajtótermék oldalhű elektronikus változatában elkövetett jogsértés esetén a kifogás 

benyújtására nyitva álló határidő a nyomtatott sajtótermék megjelenésének időpontját követő 

harmadik nap. 

A kifogásban a kérelmező megjelöli vagy lehetőség szerint csatolja a törvénysértés bizonyítékául 

szolgáló műsorszámot vagy médiatartalmat. A megjelölt műsorszámot az (1) bekezdés szerint 

illetékes választási bizottság – amennyiben szükséges és a kérelmező nem csatolta – hivatalból 

szerzi be. 

A jogsértő internetes médiatartalom miatti kifogást a médiatartalom közzétételétől számított három 

napon belül kell benyújtani. Nem utasítható el elkésettség miatt a kifogás, ha a kifogást a jogsértés 

észlelésétől számított három napon belül nyújtották be, és a választási bizottság felhívására a 

tartalomszolgáltató a médiatartalom közzétételének időpontját nem tudja hitelt érdemlően 

bizonyítani. Nem vizsgálható érdemben a kifogás, ha az abban megjelölt internetes médiatartalom 

valamely audiovizuális, rádiós médiaszolgáltatásban vagy nyomtatott sajtótermékben megjelenő 

médiatartalom utánközlése, és a kifogást az eredeti médiatartalom közzétételétől számított három 

napon túl nyújtották be. 

Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, a 218. § (2) bekezdése a)–c) pontjában foglalt 

jogkövetkezmények alkalmazásán túl kötelezi a médiatartalom-szolgáltatót, hogy határozata 

rendelkező részét 

a) napilap és internetes sajtótermék, valamint lekérhető médiaszolgáltatás esetében a határozat 

közlésétől számított három napon belül, a jogsértő közléshez hasonló módon, 

b) más időszaki lap esetében a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon, 

c) lineáris médiaszolgáltatás esetében a határozat közlésétől számított három napon belül, a 

jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon 

tegye közzé. 

A választási bizottság a fentiek mellett bírságot is kiszabhat.  

 

 

Választási szervek 

 

Helyi Választási Iroda 

 

A választási irodák a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a 

választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével 

és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó választási szervek. 

 

Az Európai Parlament tagjainak választásán a következő választási irodák működnek: 

- külképviseleti választási iroda (KÜVI), 

- helyi választási iroda (HVI), 

- területi választási iroda (TVI/FVI), 

- Nemzeti Választási Iroda (NVI). 

 

A helyi választási irodától kérhető tájékoztatás a választással összefüggő jogi, igazgatási, technikai 

kérdésekben. 

Dömsöd Helyi Választási Iroda  

Címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. 

Telefon: 24-523-123 

e-mail: jegyzo@domsod.hu 

HVI. vezetője: dr. Bencze Zoltán jegyző 

HVI. vezető általános helyettes: Orbánné Kiss Judit 

mailto:jegyzo@domsod.hu


 

Nemzeti Választási Iroda 

Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u.3. 

Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf.:547. 

Telefon: 06-1-795-3310 

Fax: 06-1-795-0788 

Email: visz@nvi.hu 

Honlap: http://www.nvi.hu 

 

 

 

Területi Választási Iroda 

 

Székhely 1052 Budapest, Városház u. 7. 

Telefonszám +36/1/233-6810 

Faxszám +36/1/233-6890 

Központi elektronikus levélcím valasztas@pestmegye.hu 

 

 

Választási Bizottságok 

 

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, 

amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, 

törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes 

rendjének helyreállítása. 

Az Európai Parlament tagjainak választásán a következő választási bizottságok működnek: 

-  minden szavazókörben (országosan kb. 11 ezerben) szavazatszámláló bizottság (SZSZB) 

működik, az egy szavazókörrel rendelkező településeken azonban a szavazatszámláló 

bizottság feladatait a helyi választási bizottság (HVB) látja el; 

- a megyékben és a fővárosban a területi és fővárosi választási bizottságok (TVB/FVB) 

- valamint országos hatáskörrel és illetékességgel működik a Nemzeti Választási Bizottság 

(NVB). 

 

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak.  

 

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára a 

képviselő-testület választotta meg. A választott tagok jelölésekor vizsgálni kellett a tagokkal 

kapcsolatos összeférhetetlenséget. 

A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi 

választási bizottságba a listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot 

bízhatnak meg. 

A szavazatszámláló bizottságok megbízott (delegált) tagjait 2019. május 17-én 16 óráig jelenthetik 

be a helyi választási iroda vezetőjéhez. 

 

A szavazatszámláló bizottságok és a szavazókörök helye: 

001. számú szavazókör  Dezső Lajos AMI. (Zeneiskola), Kossuth L. u. 58. 

002. számú szavazókör  Petőfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2. 

003. számú szavazókör  Polgármesteri Hivatal Dömsöd, Petőfi tér 5. 

004. számú szavazókör  Nagyközségi Óvoda (Dabi Óvoda) Dömsöd, Szabadság út 92. 

mailto:visz@nvi.hu
http://www.nvi.hu/
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005. számú szavazókör Petőfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2. 

 

Pest Megyei Területi Választási Bizottság 

Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7. 

Postacíme: 1364 Budapest, Pf. 112. 

Telefon: 06/1/233-6810 

Fax: 06/1/233-6810 

Email: valasztas@pestmegye.hu 

 

Nemzeti Választási Bizottság 
Postacím: 1397 Budapest, Pf. 547 

 

A szavazás 

 

Szavazni 2019. május 26-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet személyesen a választási értesítőben 

megjelölt szavazóköri szavazóhelyiségben, vagy mozgóurnával.  

 

A szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt nem lehet bezárni, és a szavazást nem lehet 

meghosszabbítani vagy - rendkívüli, a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás 

lebonyolítását veszélyeztető esemény kivételével - felfüggeszteni.  

      

A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazás időtartama alatt - a hivatalos választási iratok és az 

ott hivatalosan elhelyezett toll kivételével - nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra 

alkalmas eszközt a szavazóhelyiségben.  

      

A szavazás megkezdésétől a szavazás lezárásáig a szavazatszámláló bizottság, a 

jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom- szolgáltató képviselője, valamint a nemzetközi megfigyelő 

tartózkodhat a szavazóhelyiségben. A választópolgár - valamint az esetleges a törvényben 

megengedett segítője - a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a 

szavazóhelyiségben.  

      

A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát, valamint azt, hogy azok üresek, az elsőként 

szavazó választópolgárral együtt - aki a szavazatszámláló bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető 

nem lehet - a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja. Az urnákat az elsőként szavazó 

választópolgár jelenlétében úgy kell lezárni, hogy azokból - az urna szétszedése nélkül - ne lehessen 

szavazólapot eltávolítani. Ezt követően a szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjai és az elsőként 

szavazó választópolgár a szavazóköri jegyzőkönyvön aláírásával tanúsítja, hogy az urnák 

lezárásukkor üresek, továbbá az urnák szabályszerű lezárását.       

A szavazatszámláló bizottság a mozgóurnába ellenőrző lapot helyez, amely tartalmazza az ellenőrző 

lap elhelyezésének időpontját, valamint a szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjainak és az 

elsőként szavazó választópolgárnak az aláírását.  

      

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben 

szerepel. A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi 

azonosítóját. A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyomtatott 

szavazóköri névjegyzékben.       

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki  

a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,  

b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,  

c) már szavazott,  

d) megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzék aláírásával történő igazolását.  

      



Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék alapján a 

választópolgár részére átadja a szavazólapot, amelyet a választópolgár jelenlétében a bal felső 

sarkában bélyegzőlenyomattal lát el, valamint a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot.  

A szavazatszámláló bizottság szükség esetén - a választópolgár befolyásolása nélkül - 

megmagyarázza a szavazás módját.  

A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját kezű 

aláírásával igazolja.  

 

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke 

igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti.  

A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. 

Kivételt képez ez alól, ha a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága 

vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő - ennek hiányában a 

szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét kéri.  

 

A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem 

akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.  

      

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve feletti körbe 

tollal írt két, egymást metsző vonallal. Egy választópolgár érvényesen csak egy listára szavazhat. 

 

A választópolgár a szavazólapokat szavazás után borítékba helyezi és az urnába dobja.  

      

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

elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló 

borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló 

bizottság a rontott szavazólap helyett újat - választópolgáronként - csak egyszer adhat ki.  

      

Azoknak akik igényelték, a mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki - a 

szavazókör területén belül - a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő 

választópolgárhoz. Szavazófülke helyett a szavazás titkosságát garantáló körülményeket kell a 

választópolgár számára biztosítani.  

      

A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor a szavazóhelyiséget bezárja. Azok a 

választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak előtérben tartózkodnak, még 

szavazhatnak. 

 

A szavazóhelyiségben és a mozgóurnába leadott szavazatokat a szavazatszámláló bizottság a 

szavazás lezárását követően haladéktalanul megszámlálja.  

A szavazatszámláló bizottság először megszámlálja a fel nem használt, valamint a rontott 

szavazólapokat, és azokat külön-külön csomagolja. A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri 

névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján megállapítja a szavazáson 

megjelent választópolgárok számát.  

      

A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna sértetlenségét, és felbontja 

az urnát. Ha a mozgóurnában nem található az ellenőrző lap, a mozgóurnában lévő valamennyi 

szavazólap érvénytelen. Ebben az esetben e szavazólapokat meg kell számlálni és külön kell 

csomagolni.       

A szavazatszámláló bizottság összekeveri az urnákban és a mozgóurnában lévő nem érvénytelen 

szavazólapokat, majd azokat megszámlálja.  

      

Érvénytelen a szavazólap, amely  



a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,  

b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy  

c) nem tartalmaz érvényes szavazatot.  

      

Érvénytelen az a szavazat, amelyet  

a) nem a szavazólapon szereplő listára, a lista feletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal;  

b) kiesett jelöltre, listára adtak le.  

      

A szavazat érvényességét - ha az egyéb feltételeknek megfelel - nem érinti, ha a szavazólapon a 

érvénytelen szavazat is szerepel, vagy ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, például a 

jelöltek, listák sorrendjét megváltoztatták, a listát kihúzták, listát hozzáírtak.  

      

A szavazatszámláló bizottság külön csoportba helyezi és összeszámlálja az érvénytelen 

szavazólapokat. Az érvénytelenség okát a szavazólap hátoldalára rá kell vezetni, és azt a 

szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjai aláírják. A szavazatszámláló bizottság az érvénytelen 

szavazólapokat külön csomagolja.  

Az érvényes szavazatokat listánként külön-külön meg kell számolni, majd el kell végezni a 

szavazólapok csomagolását. A csomagra rá kell írni az érvényes szavazatok listánkénti számát.  

A szavazólapokat, illetve a szavazatokat legalább kétszer meg kell számlálni. Az ismételt számlálást 

addig kell folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos 

nem lesz.  

      

Ha az urnákban talált, hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapok száma meghaladja a 

szavazáson megjelent választópolgárok számát, a szavazatszámláló bizottság a listákra leadott 

szavazatok közül listánként a többletnek megfelelő számú szavazatot érvénytelennek nyilvánít.  

A szavazólapokat tartalmazó csomagokat úgy kell lezárni, hogy - a csomagolás megsértése nélkül - 

ne lehessen abból szavazólapot kivenni, illetve abba szavazólapot betenni. A csomagra rá kell írni a 

szavazókör sorszámát és a csomagban lévő szavazólapok megjelölését és számát. A csomagot a 

szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjai aláírásukkal, valamint bélyegzőlenyomattal hitelesítik.  

 

A szavazatszámláló bizottság a választás szavazóköri eredményéről jegyzőkönyvet készít, amit a 

választási irodához továbbít. A választási iroda a jegyzőkönyvet a választási informatikai 

rendszerben rögzíti. 

      

A fenti az alapértelemben vett belföldi szavazásra vonatkozik. Ezen kívül lehetőség van hazánk 

külképviseletein történő szavazásra azoknak a magyar állampolgároknak, akik magyarországi 

lakcímmel rendelkeznek, de a szavazás napján nem tartózkodnak az országban, ha kérték a 

külképviseleti névjegyzékbe történő felvételüket. 

Az Európai Parlament tagjainak választásán levélben szavazásra nincsen lehetőség.      

 

A jogorvoslatokról 

 

A jogorvoslatok három formája a kifogás, a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem. 

 

Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek 

megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő 

szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet nyújthat be. 

 

Fellebbezést a választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. 

 



Bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá az NVB 

határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

nyújthat be. 

 

Szavazókörök felülvizsgálatával kapcsolatos jogorvoslat 

A HVI vezetőjének a szavazókörök felülvizsgálatáról szóló határozata ellen a határozat 

közzétételének időtartama alatt lehet fellebbezést benyújtani a HVI vezetőjéhez. 

A fellebbezést a HVI haladéktalanul rögzíti és feltölti a VÁKIR-ba, feltölt minden egyéb, az ügy 

elbírálása szempontjából releváns, rendelkezésre álló dokumentumot, majd a VÁKIR-on keresztül 

felterjeszti a TVI vezetőjéhez. 

A fellebbezést a TVI vezetője bírálja el, a beérkezést követő 3 napon belül. A TVI vezetője a 

szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja. A TVI vezetőjének döntése ellen 

további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

Névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat 

A HVI központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet (nemzetiségi regisztráció, segítség 

igénylése, adatletiltás, uniós választópolgár névjegyzékbe vételi kérelme) elbíráló döntése ellen 

legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt 

értesítés esetén az értesítés megküldését követő 15. napon lehet fellebbezést benyújtani. 

A HVI szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet (mozgóurna igénylése, átjelentkezés, 

KÜVI névjegyzékbe vétel) elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, 

illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő 3 

napon belül lehet fellebbezést benyújtani, de legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon. 

 

A fellebbezést a HVI vezetőjéhez kell benyújtani, aki a benyújtást követő 15 napon belül, a 

választás kitűzését követően legkésőbb a beérkezését követő napon dönt. Ha a HVI vezetője a 

fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja. Ha a fellebbezést elutasítja, legkésőbb a 

fellebbezés elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a járásbírósághoz 

(ebben az esetben nem kell külön íven megszerkesztett, önálló döntést hozni, elegendő a fellebbezés 

felterjesztéséről szóló iratban rögzíteni a fellebbezés elutasítását és annak indokait). 

 

A bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő 15 napon belül, a választás kitűzését 

követően meghozott döntés esetén három napon belül, de legkésőbb a szavazás napját megelőző 

napon dönt. A bírósági eljárás során ügyvédi képviselet nem kötelező. Ha a bíróság a fellebbezést 

alaposnak tartja, a névjegyzéket a döntésnek megfelelően módosítani kell, ellenkező esetben a 

fellebbezést elutasítja. 

A HVI vezetőjének döntését az érintettel, valamint a fellebbezés benyújtójával, a bíróság 

határozatát a megtámadott határozatot hozó HVI vezetőjével is közölni kell. 

 

Jogorvoslat a választási szerv hallgatása miatt 

Ha választási szerv (bizottság, iroda) eljárási kötelességének határidőben nem tesz eleget, a felettes 

választási szerv az erre irányuló kifogás megérkezésétől vagy hivatalos tudomásszerzéstől számított 

3 napon belül megállapítja a jogszabálysértést, és 

• a mulasztó választási szervet az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja, vagy 

• meghozza az elmulasztott döntést. 

 

A választási iroda tevékenységével kapcsolatos jogorvoslat 

A HVI tevékenységével kapcsolatban is lehet kifogást benyújtani, ennek elbírálása a TVB/FVB 

hatáskörébe tartozik. 

 

 

 



Tisztelt Választópolgárok! 

 

Az időközben aktuális választási hirdetményeket a polgármesteri hivatalban elhelyezett 

hirdetőtáblán és a www.domsod.hu és a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu internetes 

portálon olvashatják. Az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos felvilágosításért a 

Helyi Választási Irodához fordulhatnak. 

 

 

 

Helyi Választási Iroda 


