
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2006. má jus 30.,

kedd

64. szám

Ára: 3703,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor -
mánya kö zött a kör nye zet vé de lem és ter mé szet vé de lem te rén
való együtt mû kö dés rõl  szóló Egyezmény kihirdetésérõl. . . . . . . 5236

29/2006. (V. 30.) BM r. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vénynek a he lyi ön kor -
mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek, va la mint a ki sebb sé gi ön -
kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sán tör té nõ vég re haj tá sá ról . . . . 5239

8/2006. (V. 30.) TNM r. Az egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl és a
szak mai vizs ga szer ve zé sé re jo go sult in téz mé nyek jegy zé ké rõl
szó ló 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet módosításáról . . . . . . . . 5398

112/2006. (V. 30.) KE h. Ki tün te tés ado má nyo zá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5399

113/2006. (V. 30.) KE h. Ki tün te tés ado má nyo zá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5400

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 303/2006. (V. 24.) OVB ha tá ro -
za ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5400

Be szá mo ló az Or szá gos Szlo vák Ön kor mány zat és in téz mé nyei
2005. évi gaz dál ko dá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5401

A Ma gyar or szá gi Mun kás párt 2006. évi egyé ni or szág gyû lé si kép -
vi se lõ-je lölt jei költ sé ge i nek elszámolásáról. . . . . . . . . . . . . . . . . 5401

Helyesbítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5402



 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
127/2006. (V. 30.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát
Köztársaság Kormánya között a környezetvédelem
és természetvédelem terén való együttmûködésrõl

 szóló Egyezmény kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor -
mánya kö zött a kör nye zet vé de lem és ter mé szet vé de lem
 terén való együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez mény (a továb -
biak ban: Egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány az Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

Az Egyez mény hi te les szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Horvát Köztársaság Kormánya között

a környezetvédelem és természetvédelem terén való
együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár -
sa ság Kor má nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek),

– fel is mer ve a kör nye zet és a ter mé szet vé del mé nek je -
len tõ sé gét és ja ví tá sá nak szük sé ges sé gét,

– össz hang ban az 1992-ben, Rio de Ja ne i ro-ban meg -
tar tott Kör nye zet és Fej lõ dés Vi lág Kon fe ren ci án el fo ga -
dott Dek la rá ci ó val,

– szem elõtt tart va az eu ró pai uni ós nor mák és szak po -
li ti kák pri o ri tá sát mind két fél szá má ra,

– meg erõ sít ve szán dé ku kat, hogy a Kör nye ze tet Eu ró pá -
nak Fo lya mat stra té gi ai cél ki tû zé sei és az ENSZ EGB ke re -
té ben lét re jött re gi o ná lis egyez mé nyek szel le mé ben, az
azok ban vál lalt kö te le zett sé ge i ket tel je sít ve cse le ked nek,

– meg gyõ zõd ve ar ról, hogy szo ros, a köl csö nös bi zal -
mon ala pu ló együtt mû kö dés a kör nye zet vé de lem és ter mé -
szet vé de lem te rü le tén je len tõ sen hoz zá já rul a Szer zõ dõ
Fe lek kö zöt ti kap cso la tok fej lesz té sé hez, és jó ered mé -
nyek re ve zet a ha tár men ti te rü le te ken, va la mint szub re gi -
o ná lis és eu ró pai szin ten is,

– at tól a szán dék tól ve zé rel ve, hogy ezt az együtt mû kö -
dést a nem zet kö zi kör nye zet vé del mi jog nor mái sze rint
fej lesszék,

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

Az Egyezmény célja

1. A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû köd nek a kör nye zet vé -
de lem és a ter mé szet vé de lem te rü le tén a kör nye ze tet érõ
ká ros ha tá sok meg elõ zé se és vizs gá la ta, a ter mé sze ti erõ -
for rá sok fenn tart ha tó hasz ná la ta, va la mint a kör nye zet és
ter mé szet ál la po tá nak tar tós ja vu lá sá hoz ve ze tõ meg ol dá -
sok ki dol go zá sa ér de ké ben.

2. A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû köd nek a kö zö sen el ha -
tá ro zott, a kör nye zet és ter mé szet meg óvá sát és fej lesz té -
sét szol gá ló fel ada tok vég re haj tá sá hoz fel hasz nál ha tó
nem zet kö zi és EU tá mo ga tá sok meg szer zé sé ben.

2. Cikk

Az együttmûködés területei

A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû köd nek a kö vet ke zõ te rü le -
te ken:
 

1. Kör nye ze ti és ter mé sze ti po li ti ka ál ta lá nos kér dé sei
 

2. Hor vát or szág EU csat la ko zá si fo lya ma ta, tag or szág -
ként való re gi o ná lis együtt mû kö dés
 

3. A kör nye ze ti és ter mé sze ti ál la pot mo ni tor ing ja, ér -
té ke lé se és át fo gó elem zé se, a kör nye ze ti in for má ci ók hoz
való hoz zá fé rés
 

4. Kör nye ze ti ele mek vé del me, ter mé sze ti erõ for rá sok
fenn tart ha tó hasz ná la ta, kü lö nö sen a ha tár men ti te rü le te -
ken
 

5. Kör nye zet biz ton ság, köl csö nös se gít ség nyúj tás ha -
tá ron át ter je dõ ha tá sok kal járó rend kí vü li ese mé nyek al -
kal má val
 

6. Hul la dék gaz dál ko dás
 

7. A ter mé szet és táj vé del me, fej lesz té se és fenn tar tá sa
 

8. Klí ma vé de lem
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9. Kör nye ze ti és ter mé sze ti ok ta tás, tár sa dal mi rész -
vétel
 

10. Kör nye zet vé de le mért és ter mé szet vé de le mért fe le -
lõs he lyi ha tó sá gok, in té ze tek és szer ve ze tek kö zöt ti köz -
vet len kap cso la tok fej lesz té se
 

11. Ku ta tás és fej lesz tés

3. Cikk

Magyar–Horvát Környezet- és Természetvédelmi
Vegyes Bizottság

1. A je len Egyez mény ben fog lalt fel ada tok vég re haj tá -
sá ra a Szer zõ dõ Fe lek lét re hoz zák a Ma gyar–Hor vát Kör -
nye zet- és Ter mé szet vé del mi Ve gyes Bi zott sá got (a továb -
biak ban: Bi zott ság). A Bi zott ság ké szí ti el az együtt mû kö -
dés mun ka ter vét és ko or di nál ja a prog ra mo kat. A Bi zott -
ság al bi zott sá go kat hoz lét re. Az al bi zott sá gok ter ve ket és
ja vas la to kat dol goz nak ki a je len Egyez mény vég re haj tá -
sá ra és eze ket jó vá ha gyás ra a Bi zott ság elé ter jesz tik. A
Bi zott ság te vé keny sé gét sa ját mû kö dé si sza bály za ta alap -
ján fej ti ki, amely a Bi zott ság elsõ ülé sén ke rül jó vá ha -
gyás ra.
 

2. A Bi zott ság tag jai mind két Szer zõ dõ Fél ré szé rõl az
ille té kes mi nisz té ri u mok és in téz mé nyek leg fel jebb hét
kép vi se lõ je és az al bi zott sá gok ve ze tõi.
 

3. Mind két Szer zõ dõ Fél je len Egyez mény hatályba -
lépését kö ve tõ egy hó na pon be lül ki ne ve zi sa ját társ el nö -
két a Bi zott ság ba. A Bi zott ság elsõ ülé se a je len Egyez -
mény hatályba lépését kö ve tõ hat hó na pon be lül meg ren -
de zés re ke rül.
 

4. A Bi zott ság éven te leg alább egy szer ülé se zik, fel -
vált va a Ma gyar Köz tár sa ság és a Hor vát Köz tár sa ság te -
rü le tén. A Bi zott ság rend kí vü li ülé se ket tart hat, bár me lyik
Szer zõ dõ Fél ké ré sé re, a kez de mé nye zõ Fél or szá gá nak te -
rü le tén, ha csak er rõl más ként nem ál la pod nak meg.
 

5. A Bi zott ság ülé se i re a Fe lek ta nács adó ként szak ér tõ -
ket hív hat nak meg.
 

6. A Szer zõ dõ Fe lek meg egyez nek, hogy
a) a Bi zott ság rész le te sen ki dol goz za a je len Egyez -

mény 2. Cik ké ben meg ha tá ro zott együtt mû kö dé si te rü le -
tek re vo nat ko zó fel ada to kat, figye lembe véve a
 Magyar–Hor vát Kor mány kö zi Együtt mû kö dé si Ve gyes
Bi zott ság Kör nye zet vé del mi Al bi zott sá ga ál tal elõ ké szí -
tett ja vas la tot;

b) a Bi zott ság spe ci á lis kér dé sek ke ze lé sé re ad hoc
szak ér tõi cso por to kat hoz hat lét re;

c) a Bi zott ság elõ se gí ti a kör nye zet vé del mi in for má -
ció cse rét cél zó lá to ga tá so kat és a szak ér tõk kö zöt ti kap -
cso la tok ki épí té sét;

d) a Bi zott ság egyez te ti a ha tár men ti te rü le tek kör nye -
ze ti és ter mé sze ti ál la po tá nak meg fi gye lé sé re, az in for má -

ció cse ré re és a je len Egyez mény cél ki tû zé se i nek meg va ló -
sí tás hoz szük sé ges egyéb te vé keny sé gek re vo nat ko zó
mód szer ta no kat.
 

7. A Bi zott ság és az ál ta la lét re ho zott mun ka szer vek
ülé se i rõl jegy zõ könyv ké szül. Az ülé sek és a jegy zõ köny -
vek hi va ta los nyel ve a ma gyar és a hor vát, amennyi ben a
Fe lek más képp nem ál la pod nak meg. A Bi zott ság és mun -
ka szer vei ülé sei kö zöt ti le ve le zés és kap cso lat tar tás mun -
ka nyel ve az an gol.

4. Cikk

Koordináció

Je len Egyez mény ke re té ben fo lyó együtt mû kö dés ko or -
di ná lá sá ért és szer ve zé sé ért a Ma gyar Köz tár sa ság és a
Hor vát Köz tár sa ság kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz -
té ri u mai a fe le lõ sek.

5. Cikk

Információk cseréje

A je len Egyez mény ke re té ben foly ta tott együtt mû kö -
dés bõl szár ma zó ered mé nyek és in for má ci ók a Szer zõ dõ
Fe lek kö zöt ti meg egye zés alap ján, és a Szer zõ dõ Fe lek sa -
ját jogi elõ írásaival és nem zet kö zi kö te le zett sé ge i vel össz -
hang ban, hoz zá fér he tõ vé vál hat nak har ma dik fél szá má ra.

6. Cikk

Rendkívüli helyzetek

1. A ha tá ron át ter je dõ ha tá sok kal járó rend kí vü li ese -
mé nyek be kö vet ke zé se vagy köz vet len ve szé lye ese tén a
Fe lek ér te sí tik egy mást, és a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül
meg ad ják a meg fe le lõ in for má ci ó kat.
 

2. Az egyik Szer zõ dõ Fél ké ré sé re a má sik Szer zõ dõ
Fél se gít sé get nyújt, össz hang ban az erre vo nat ko zó an a
Ma gyar Köz tár sa ság és a Hor vát Köz tár sa ság kö zött ér -
vény ben lévõ egyez mé nyek kel, más nem zet kö zi meg ál la -
po dá sok kal és a Bi zott ság ál tal ki dol go zan dó el já rá si
 renddel.

7. Cikk

Költségviselés

Je len Egyez mény vég re haj tá sá nak költ sé ge it mind két
Szer zõ dõ Fél sa ját maga vi se li.
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A Bi zott ság, il let ve az ál ta la lét re ho zott mun ka szer vek
ülé se in való rész vé tel fi nan szí ro zá sa az aláb bi mó don tör -
té nik:

– a nem zet kö zi uta zá si és a szál lás költ sé ge ket a kül dõ
Szer zõ dõ Fél vi se li,

– az ülé sek szer ve zé sé nek költ sé ge it a fo ga dó Szer zõ -
dõ Fél vi se li.

Ki vé te le sen a Szer zõ dõ Fe lek a költ ség vi se lés más mó -
do za ta i ban is meg ál la pod hat nak.

8. Cikk

A közvélemény tájékoztatása

A Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a köz vé le mény tá jé koz ta -
tá sát a kör nye zet ál la po tá ról és azok ról az in téz ke dé sek rõl, 
ame lye ket ká ros kör nye ze ti ha tá sok meg elõ zé sé re, el len -
õr zé sé re és csök ken té sé re, va la mint a ha tár men ti te rü le te -
ken be kö vet ke zõ és le het sé ges ha tá ron át ter je dõ ha tá sok -
kal járó bal ese tek meg elõ zé sé re hoz nak.

9. Cikk

Vita rendezése

Je len Egyez mény ren del ke zé se i nek ér tel me zé sé re vagy
al kal ma zá sá ra vo nat ko zó min den vita a Szer zõ dõ Fe lek
kö zöt ti köl csö nös tár gya lá sok út ján ke rül ren de zés re.

10. Cikk

Az Egyezmény hatálya

1. A Szer zõ dõ Fe lek je len Egyez ményt ha tá ro zat lan
idõ re kö tik. A je len Egyez ményt a két Szer zõ dõ Fél sa ját
jogi elõ írásainak meg fele lõen jóvá kell hagy ni. Az Egyez -
mény a jó vá ha gyás ról  szóló ké sõb bi dip lo má ci ai jegy zék
kéz be sí té sé nek nap ján lép ha tály ba.
 

2. Je len Egyez mény nem érin ti a Szer zõ dõ Fe lek ál tal
kö tött egyéb két ol da lú vagy több ol da lú szer zõ dé sek bõl
szár ma zó kö te le zett sé ge ket.
 

3. A je len Egyez mény nem be fo lyá sol ja azo kat a kö te -
le zett sé ge ket, ame lyek Ma gyar or szág eu ró pai uni ós tag sá -
gá ból fa kad nak. Kö vet ke zés kép pen je len Egyez mény ren -
del ke zé sei sem együt te sen, sem ön ma guk ban nem idéz he -
tõk vagy ér tel mez he tõk úgy, mint ame lyek ér vény te le ní -
tik, mó do sít ják vagy bár mi lyen más mó don be fo lyá sol ják
Ma gyar or szág nak kü lö nö sen a Csat la ko zá si Szer zõ dés sel
vál lalt, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés bõl, az
Eu ró pai Uni ó ról  szóló Szer zõ dés bõl, va la mint ál ta lá ban
véve az Eu ró pai Unió el sõd le ges és má sod la gos jo gá ból
szár ma zó kö te le zett sé ge it.

11. Cikk

Az Egyezmény módosítása, kiegészítése

A je len Egyez mény a Szer zõ dõ Fe lek köl csö nös meg -
egye zé se alap ján mó do sít ha tó és ki egé szít he tõ. A mó do sí -
tá sok és ki egé szí té sek írá sos for má ban tör tén nek, és a je -
len Egyez mény 10. Cik ké ben fog lalt el já rás sze rint lép nek
ha tály ba.

12. Cikk

Az Egyezmény felmondása

1. Az Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek bár me lyi ke dip lo -
má ci ai úton, írás ban fel mond hat ja. Az Egyez mény az írá -
sos ér te sí tés má sik Szer zõ dõ Fél nek tör té nõ kéz be sí té se
nap já tól szá mí tott hat hó nap múl va ha tá lyát vesz ti.
 

2. Az Egyez mény meg szün te té se nem be fo lyá sol ja a
je len Egyez mény bõl szár ma zó azon kö te le zett sé ge ket,
ame lyek tel je sí té se a meg szû nés nap ján még nem fe je zõ -
dött be.

Ké szült Bu da pes ten, 2006. ja nu ár hó 26-án, két ere de ti
pél dány ban, ma gyar és hor vát és an gol nyel ven. Mind -
három szö veg egy aránt hi te les. El té rõ szö veg ér tel me zés
ese tén az an gol vál to zat irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Hor vát Köz tár sa ság
Kor má nya ré szé rõl  Kor má nya ré szé rõl”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) A ren de let 2–3.  §-a az Egyez mény 10. Cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter gon dos ko dik.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter
29/2006. (V. 30.) BM

rendelete
a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. tör vénynek 
a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek,

valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk
választásán történõ végrehajtásáról

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 153.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és
c)–f) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) Ez a ren de let ha tá roz za meg a vá lasz tá si iro dák nak
és a köz re mû kö dõ köz igaz ga tá si szer vek nek a he lyi ön kor -
mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek, va la mint a ki -
sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sa elõ ké szí té -
sé vel és le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel ada ta it.

(2) A vá lasz tá si iro da tag ja it a fel ada ta ik el lá tá sá ra fel
kell ké szí te ni. A fel ké szí té sen való rész vé tel kö te le zõ. A
fel ké szí té sért a vá lasz tá si iro da ve ze tõ je fe le lõs.

(3) A vá lasz tá si iro dák
a) el lát ják a vá lasz tás elõ ké szí té sé vel, le bo nyo lí tá sá val 

kap cso la tos szer ve zé si fel ada to kat,
b) gon dos kod nak a vá lasz tó pol gá rok tá jé koz ta tá sá ról,

el lát ják az egyéb tá jé koz ta tá si fel ada to kat, vá lasz tá si in -
for má ci ós szol gá la tot mû köd tet nek,

c) el lát ják a vá lasz tá si bi zott sá gok tit kár sá gi fel ada ta it,
dön tés re elõ ké szí tik a vá lasz tá si bi zott sá gok ha tás kö ré be
tar to zó ügye ket,

d) biz to sít ják a vá lasz tá si bi zott sá gok mû kö dé sé nek és
a sza va zás le bo nyo lí tá sá nak tár gyi, tech ni kai fel té te le it,
meg szer ve zik a vá lasz tá si szer vek tag ja i nak ok ta tá sát,

e) gon dos kod nak a vá lasz tá si ira tok ke ze lé sé rõl, biz -
ton sá gos õr zé sé rõl, to váb bá a le vél tár nak tör té nõ át adá sá -
ról, ille tõ leg meg sem mi sí té sé rõl,

f) a vá lasz tá si inf ra struk tú ra mû kö dé sé nek össze han go -
lá sa, il let ve a vá lasz tás in for ma ti kai le bo nyo lí tá sá ban részt 
ve võk fel ké szí té se cél já ból el lát ják az igaz ga tá si és in for -
ma ti kai pró bák kal kap cso la tos fel ada to kat,

g) az adat vé de lem és az in for ma ti kai biz ton ság kö ve -
tel mé nye i nek biz to sí tá sá val, fel adat kö rük ben el jár va mû -
köd te tik a vá lasz tás le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges szá mí tó -
gé pes rend sze re ket,

h) a tech ni kai hát tér meg te rem té sé vel se gít sé get nyúj -
ta nak a sza va za tok össze sí té sé hez, a vá lasz tá si ered mény
meg ál la pí tá sá hoz.

(4) A vá lasz tás szá mí tó gé pes rend sze re a BM Köz pon ti
Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal ban
(a továb biak ban: BM KH), a te rü le ti vá lasz tá si iro dák ban
(a továb biak ban: TVI), a köz igaz ga tá si hi va ta lok ban, va la -
mint a kör zet köz pon ti fel ada to kat el lá tó te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ je hi va ta lá ban (a továb biak ban: ok mány -
iro da) mû kö dõ szá mí tó gép park ra, to váb bá az ok mány iro -
dát nem mû köd te tõ te le pü lé se ken az anya köny vi fel ada -
tok hoz te le pí tett, a BM KH szá mí tó köz pont já val há ló za ti
kap cso lat ban lévõ szá mí tó gé pek re épül.

(5) Az in for ma ti kai fel ada to kat a BM KH in for ma ti kai
irá nyí tá sá val kell vég re haj ta ni.

(6) A vá lasz tás szá mí tó gé pes in for má ci ós rend sze rét a
BM KH a köz igaz ga tá si hi va ta lok köz re mû kö dé sé vel mû -
köd te ti.

(7) A he lyi vá lasz tá si iro da (a továb biak ban: HVI) ve ze -
tõ je dönt ar ról, hogy hely ben, má sik HVI, a köz igaz ga tá si
hi va tal vagy a BM KH köz re mû kö dé sé vel ál lít ja elõ a név -
jegy zé ket.

(8) A HVI szá mí tó gé pet hasz nál a Zá ró lap rög zí té sé hez, 
a sza va zá son meg je len tek szá má nak nap köz be ni je len té -
sé nél a sza va zó kö ri ada tok je len té sé hez és össze sí té sé hez,
az adat la pok és a jegy zõ köny vek rög zí té sé hez és el len õr -
zé sé hez, va la mint a név jegy zék be két szer vagy jo go su lat -
la nul fel vet tek ada ta i nak el len õr zé sé hez.

(9) Az ok mány iro dá val ren del ke zõ te le pü lés HVI-je a
(8) be kez dés ben em lí tett adat fel dol go zá si fel ada tok mel -
lett fel dol goz za a név jegy zék bõl iga zo lás ki adá sa  miatt tö -
rölt vá lasz tó pol gá rok jegy zé két (a továb biak ban: T jegy -
zék) és a név jegy zék be iga zo lás alap ján fel vett vá lasz tó -
pol gá rok jegy zé két (a továb biak ban: F jegy zék), to váb bá
más, a vá lasz tás szá mí tó gé pes rend sze ré nek mû köd te té sé -
vel kap cso la tos fel ada tot is el lát.

II.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK 
ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT 

A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

2.  §

(1) Min den te le pü lé sen (a fõ vá ros ban min den ke rü let -
ben) ön ál ló HVI mû kö dik. Kör jegy zõ ség hez tar to zó te le -
pü lé se ken a HVI fel ada ta it kö zös HVI lát ja el.

(2) Az ok mány iro dá val ren del ke zõ te le pü lés HVI-je el -
lát ja az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si
iro da (a továb biak ban: OEVI) szá má ra e ren de let
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12.  §-ának a), c) és d) pont já ban, 13.  §-ának a) pont já ban,
14.  §-ának a) és b) pont já ban, va la mint 15.  §-ában meg ha -
tá ro zott fel ada to kat.

A helyi választási iroda mindkét választásra vonatkozó
feladatai a sza va zás nap ja elõtt

3.  §

(1) A HVI
a) kü lön bö zõ szí nû ér te sí tõk meg kül dé sé vel tá jé koz tat -

ja a vá lasz tó jog gal ren del ke zõ sze mé lye ket a név jegy zék -
be, ille tõ leg a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék be tör tént fel vé -
te lük rõl, va la mint a sza va zás he lyé rõl és ide jé rõl,

b) köz le ményt ad ki sza va zás he lyé rõl és ide jé rõl, a je -
löl tek rõl, a sza va zás mód já ról, a vá lasz tás ered mé nyé rõl,

c) elõ ké szí ti a he lyi vá lasz tá si bi zott ság (a továb biak -
ban: HVB), ille tõ leg szük ség ese tén a sza va zat szám lá ló
bi zott sá gok (a továb biak ban: SZSZB) tag ja i nak, pót tag ja i -
nak vá lasz tá sát, gon dos ko dik es kü té te lük rõl,

d) a hely ben szo ká sos mó don köz zé te szi a HVB és az
SZSZB-k tag ja i nak és a HVI ve ze tõ jé nek ne vét, va la mint
a HVB és a HVI hi va ta li he lyi sé gé nek cí mét,

e) el lát ja a je lö lõ szer ve ze tek és a je löl tek be je len té sé -
vel és nyil ván tar tá sá val kap cso la tos fel ada to kat,

f) meg szer ve zi a moz gá suk ban gá tolt vá lasz tó pol gá rok
moz gó ur nás sza va zá sát,

g) gon dos ko dik a TVI ál tal meg je lölt he lyen és idõ ben
a köz pon ti nyom tat vá nyok át vé te lé rõl, az ezek kel kap cso -
la tos ügy vi te li fel ada tok el lá tá sá ról, va la mint a hely ben
ké szü lõ nyom tat vá nyok elõ ál lí tá sá ról,

h) fo gad ja a köz pon ti lag – sza va zó kö rön ként – össze ál -
lí tott szál lí tó do bo zo kat, tar tal mu kat el len õr zi, el he lye zi
ben nük a jel szót tar tal ma zó le zárt bo rí té ko kat, és gon dos -
ko dik a sza va zás nap já ig tör té nõ meg õr zé sük rõl,

i) a sza va zást meg elõ zõ na pig – a sza va zó la pok kal
meg egye zõ mó don – ki töl ti az adat la pok és a jegy zõ köny -
vek je löl tek re, lis ták ra vo nat ko zó ada ta it, va la mint fel ve -
ze ti azok ra a sza va zó kö ri azo no sí tót, ami hez fel hasz nál ja
az OEVI ál tal ren del ke zé sé re bo csá tott jegyzõkönyv-
 kitöltési min tát, va la mint a sza va zó kö ri azo no sí tók jegy -
zékét,

j) a sza va zást meg elõ zõ na pon elõ ké szí ti és át vé te li el -
is mer vénnyel át ad ja az SZSZB el nö kei vagy he lyet te se ik
ré szé re a sza va zás le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges nyom tat vá -
nyo kat, ira to kat, bé lyeg zõt és egyéb kel lé ke ket,

k) ér te sí ti az SZSZB-ket a sza va zó lap el ké szül te utá ni
vál to zá sok ról,

l) biz to sít ja a sza va zás hoz szük sé ges tech ni kai fel té te -
le ket, va la mint a sza va zó he lyi sé gek fel sze re lé sét, le he tõ -
ség sze rint gon dos ko dik a sza va zó he lyi sé gek aka dály -
men te sí té sé rõl a sza va zás nap já ra.

(2) A HVI ve ze tõ je
a) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a sza va zó kö ri be -

osz tást érin tõ vál to zá so kat, a sza va zó kö rök ki ala kí tá sát
azok nak meg fele lõen mó do sít ja a vá lasz tás ki tû zé sé ig, és
– az ok mány iro da vagy a TVI köz re mû kö dé sé vel – gon -

dos ko dik a köz pon ti sza va zó kö ri nyil ván tar tás nap ra -
késszé té te lé rõl,

b) gon dos ko dik a név jegy zék/ki sebb sé gi vá lasz tói
jegy zék össze ál lí tá sá ról, fo lya ma tos ve ze té sé rõl, va la mint
a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok ada -
ta it tar tal ma zó jegy zék ke ze lé sé rõl,

c) leg ké sõbb a be ér ke zé sét kö ve tõ na pon dönt a név -
jegy zék bõl/ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék bõl való ki ha gyás
vagy a név jegy zék be/ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék be való
fel vé tel  miatti ki fo gás ról. El uta sí tó dön té se ese tén a ki fo -
gást ha la dék ta la nul, leg ké sõbb a be ér ke zé sét kö ve tõ na -
pon to váb bít ja a bí ró ság hoz,

d) fo gad ja a HVB meg bí zott tag ja i nak be je len té sét,
e) biz to sít ja az SZSZB-k és az SZSZB-k mel lett mû kö -

dõ jegy zõ könyv ve ze tõk szak mai fel ké szí té sét,
f) elõ ter jesz ti a HVB ré szé re a pol gár mes ter, a kis lis tás, 

ille tõ leg az egyé ni vá lasz tó ke rü le ti, va la mint a ki sebb sé gi
sza va zó lap ter ve ze tét an nak adat tar tal má nak jó vá ha gyá sa
cél já ból,

g) ér te sí ti az ok mány iro dát a je lölt ki esé sé rõl,
h) a sza va zást meg elõ zõ nap 16 óra kor sza va zó kö rön -

ként le zár ja és hi te le sí ti a név jegy zé ke ket, ki töl ti a Zá ró lap 
címû bi zony la tot, s an nak ada ta it rög zí ti,

i) meg szer ve zi a nap köz be ni je len té sek, az adat la pok
és a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek fel dol go zá sát és to váb bí -
tá sát, fi gye lem mel az OEVI és a TVI ve ze tõ jé nek ren del -
ke zé sé re.

A helyi választási iroda további feladatai a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán 

a szavazás napja elõtt

4.  §

(1) A HVI
a) köz le ményt bo csát ki a név jegy zék köz szem lé re té -

te lé nek ide jé rõl, és köz szem lé re te szi a név jegy zé ket,
b) az ér te sí tõ vel együtt meg kül di a vá lasz tó pol gá rok

ré szé re az aján ló szel vé nye ket,
c) köz zé te szi a je lölt ál lí tás hoz szük sé ges aján lá sok szá -

mát,
d) el lát ja a je lölt aján lás el len õr zé sé vel, va la mint a

kom pen zá ci ós lis ták be je len té sé vel és nyil ván tar tá sá val
kap cso la tos fel ada to kat,

e) a kom pen zá ci ós lis ták nyil ván tar tás ba vé te lét köve -
tõen ha la dék ta la nul kez de mé nye zi a HVB-nél a kom pen -
zá ci ós lis ták sor szá má nak ki sor so lá sát.

(2) A HVI ve ze tõ je
a) ki ad ja az iga zo lást, tör li a név jegy zék bõl az iga zo -

lást kérõ vá lasz tó pol gá ro kat, egy ide jû leg fel ve szi õket a
T jegy zék re,

b) fel ve szi a név jegy zék be az iga zo lás sal sza vaz ni kí -
vá nó vá lasz tó pol gá ro kat, egy ide jû leg fel ve szi õket az
F jegy zék re,

c) fo gad ja az SZSZB-k meg bí zott tag ja i nak bejelen -
tését,
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d) a je lölt, je lö lõ szer ve zet ál tal be je len tett igény alap -
ján, díj fi ze tés el le né ben a köz szem lé re tett név jegy zék má -
so la tát át ad ja,

e) a sza va zást meg elõ zõ nap 16 óra kor le zár ja a T és az
F jegy zé ke ket, s azo kat adat fel dol go zás ra to váb bít ja,

f) meg szer ve zi az F jegy zé kek fel dol go zá sát és to váb -
bí tá sát, fi gye lem mel az OEVI és a TVI ve ze tõ jé nek ren -
del ke zé sé re.

A helyi választási iroda további feladatai a települési
kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán 

a szavazás napja elõtt

5.  §

(1) A HVI a vá lasz tás ki tû zé sé rõl nyom tat ványt ál lít ki,
s azt adat fel dol go zás ra to váb bít ja az ok mány iro dá ba.

(2) A HVI ve ze tõ je
a) tá jé koz tat ja más te le pü lés he lyi vá lasz tá si bi zott sá -

gát, hogy a je lölt ként ott be je len tett sze mély sze re pel-e a
ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék ben,

b) a je löl tek nyil ván tar tás ba vé te lét köve tõen ha la dék -
ta la nul kez de mé nye zi a HVB-nél a je löl tek sza va zó la pon
el fog lalt he lye sor rend jé nek ki sor so lá sát.

A helyi választási iroda mindkét választásra vonatkozó
feladatai a szavazás napján

6.  §

(1) Az SZSZB mel lett mû kö dõ jegy zõ könyv ve ze tõ
a) köz re mû kö dik a sza va zó he lyi ség sza bály sze rû be -

ren de zé sé ben,
b) gon dos ko dik a név jegy zék/ki sebb sé gi vá lasz tói

jegy zék és a moz gó ur nát ké rõk jegy zé ke to vább ve ze té sé -
rõl, a vissza uta sí tot tak jegy zé ké nek ve ze té sé rõl,

c) ada to kat szol gál tat a nap köz be ni tá jé koz ta tó rend -
szer hez,

d) a sza va zás köz ben tör tént rend kí vü li ese mény rõl ki -
ál lí tott jegy zõ köny vet to váb bít ja a HVI ve ze tõ jé hez,

e) ki ál lít ja és to váb bít ja a pol gár mes te ri, fõ pol gár mes -
te ri, me gyei/fõ vá ro si köz gyû lé si, va la mint – ki sebb sé gen -
ként – a ki sebb sé gi adat la pot, ille tõ leg an nak adat tar tal -
mát,

f) köz re mû kö dik a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek ki ál lí tá -
sá ban,

g) köz re mû kö dik a jegy zõ köny vek, va la mint az egyéb
vá lasz tá si ira tok nak a HVI szék he lyé re tör té nõ szál lí tá sá -
ban.

(2) A HVI
a) biz to sít ja az SZSZB-k mû kö dé sé nek és a sza va zás

me ne té nek tör vényes fel té te le it,
b) fo gad ja a sza va zó kö rök bõl ér ke zett nap köz be ni ada -

to kat, va la mint az adat la po kat, azo kat el len õr zi és el vég zi
az adat be vi te li te en dõ ket,

c) fo gad ja a sza va zó kö ri jegy zõ köny ve ket, és el vég zi
az adat be vi te li te en dõ ket,

d) je len ti az OEVI út ján a TVI ve ze tõ je ré szé re a te rü le -
tén tör tént rend kí vü li ese mé nye ket,

e) az OEVI ve ze tõ jé nek el té rõ in téz ke dé sé ig ve ze tõi
ügye le tet tart.

(3) A HVI ve ze tõ je ki egé szí ti az SZSZB-t, ha tag ja i nak
szá ma ke ve sebb mint öt fõ.

A helyi választási iroda további feladatai a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán 

a szavazás napján

7.  §

(1) Az SZSZB mel lett mû kö dõ jegy zõ könyv ve ze tõ

a) gon dos ko dik az F jegy zék to vább ve ze té sé rõl,

b) köz re mû kö dik a jegy zõ köny vek má so la ta i nak és a
hoz zá juk tar to zó ha tá ro za tok nak, a sza va zás köz ben elõ -
for dult fon to sabb ese mé nyek rõl, ille tõ leg az SZSZB el nö -
ké nek a rend fenn tar tá sa ér de ké ben tett in téz ke dé se i rõl
 szóló jegy zõ köny vek nek a je löl tek je len lévõ kép vi se lõi
ré szé re tör té nõ át adá sá ban.

(2) A HVI az aján ló szel vé nye ket, va la mint az azok ról
ké szült tech ni kai nyil ván tar tást meg sem mi sí ti.

A helyi választási iroda mindkét választásra vonatkozó
feladatai a szavazás napját köve tõen

8.  §

A HVI

a) gon dos ko dik az SZSZB-ktõl át vett jegy zõ köny vek,
va la mint az egyéb vá lasz tá si ira tok biz ton sá gos tá ro lá sá -
ról, to váb bí tá sá ról,

b) a HVB vá lasz tá si ered ményt meg ál la pí tó dön té sé -
nek elõ ké szí té se ként té te le sen el len õr zi a pol gár mes te ri, a
kis lis tás, ille tõ leg az egyé ni vá lasz tó ke rü le ti, va la mint a
ki sebb sé gi sza va zó kö ri jegy zõ köny vek és a szá mí tó gé pes
ada tok azo nos sá gát, és an nak ered mé nyé rõl je len tést tesz a 
HVB-nek,

c) gon dos ko dik a sza va zó kö ri és a HVB ál tal ki ál lí tott
jegy zõ köny vek nyil vá nos sá gá nak biz to sí tá sá ról,

d) elõ ké szí ti a meg bí zó le ve lek át adá sát,

e) a vá lasz tá si ira to kat (a jegy zõ köny vek ki vé te lé vel) a
sza va zást kö ve tõ 90. nap utá ni mun ka na pon – en nél to -
vább tar tó jog or vos lat ese tén az ügy jog erõs le zá rá sát
köve tõen – meg sem mi sí ti.
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A helyi választási iroda további feladatai a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán 

a szavazás napját köve tõen

9.  §

A HVI
a) a me gyei/fõ vá ro si lis tás, ille tõ leg a fõ pol gár mes te ri

sza va zó kö ri jegy zõ köny ve ket – az OEVI és a TVI ve ze tõ -
jé nek ren del ke zé se sze rint – ha la dék ta la nul to váb bít ja a
TVI-hez,

b) az F jegy zé ke ket ha la dék ta la nul fel dol go zás ra to -
váb bít ja az ok mány iro dá ba,

c) el len õr zi a név jegy zék be két szer vagy oda jo go su lat -
la nul fel vet tek ada ta it, és a vizs gá lat ered mé nyét je len ti a
TVI-nek( szük ség ese tén is mé telt egyez te tést vé gez.

A helyi választási iroda további feladatai a települési
kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán 

a szavazás napját köve tõen

10.  §

A HVI a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zé ket a sza va zás ered -
mé nyé nek jog erõs sé vá lá sát – a jegy zék kel kap cso la tos
jog or vos lat ese tén an nak el bí rá lá sát – köve tõen ha la dék ta -
la nul meg sem mi sí ti.

AZ ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI
VÁLASZTÁSI IRODA

11.  §

Az OEVI adat fel dol go zá si ille té kessége ki ter jed az
OEVI te rü le tén lévõ ok mány iro dák adat fel dol go zá si ille -
té kessége alá tar to zó te le pü lé sek re, füg get le nül az or szág -
gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü let ha tá ra i tól.

Az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si iro da 
mind két vá lasz tás ra vo nat ko zó fel ada tai 

a szavazás napja elõtt

12.  §

Az OEVI a 3.  §-ban fog lal ta kon túl to váb bi fel adat ként
a) el lát ja a je lö lõ szer ve ze tek és a je löl tek szá mí tó gé -

pes nyil ván tar tá sá val kap cso la tos te en dõ ket; en nek so rán
fi gye lem mel kí sé ri a szer ve zet- és je lölt nyil ván tar tás ban
lévõ ada tok tel jes sé gét, hi ba men tes sé gét. Meg te szi a szük -
sé ges in téz ke dé se ket a nyil ván tar tás ból hi ány zó ada tok
pót lá sa, a hi bás ada tok ja vít ta tá sa ér de ké ben,

b) a TVI ve ze tõ jé nek uta sí tá sá ra fi gye lem mel ki ad ja a
nap köz be ni je len té sek, az adat la pok és a sza va zó kö ri jegy -
zõ köny vek fel dol go zá sá nak és to váb bí tá sá nak vég re haj tá -
si sza bá lya i ról  szóló ren del ke zé sét,

c) az ille té kessége alá tar to zó ok mány iro dák be vo ná sá -
val gon dos ko dik a sza va zó kö ri azo no sí tó kat tar tal ma zó
jegy zék, va la mint a jegy zõ könyv-ki töl té si min ták ki nyom -

ta tott pél dá nyá nak a HVI ve ze tõk ren del ke zé sé re bo csá tá -
sá ról a sza va zást meg elõ zõ 3. na pig,

d) el lát ja az adat fel dol go zá si fel ada to kat.

Az országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda 
további feladatai a helyi önkormányzati képviselõk 

és polgármesterek választásán a szavazás napja elõtt

13.  §

Az OEVI a 4.  §-ban fog lal ta kon túl to váb bi fel adat ként
a) el lát ja a je lölt aján lás el len õr zé sé vel és a kom pen zá -

ci ós lis ták szá mí tó gé pes nyil ván tar tá sá val kap cso la tos
 teendõket,

b) a TVI ve ze tõ jé nek uta sí tá sá ra fi gye lem mel ki ad ja a
T és az F jegy zé kek to váb bí tá sá nak és fel dol go zá sá nak
vég re haj tá si sza bá lya i ról  szóló ren del ke zé sét.

Az országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda 
feladatai a szavazás napján

14.  §

Az OEVI a 6.  §-ban és a 7.  §-ban fog lal ta kon túl to váb bi 
fel adat ként

a) el vég zi a nap köz be ni és a sza va zat össze sí tõ rend -
szer ben az elõ írt adat fel dol go zá si fel ada to kat,

b) gon dos ko dik a sza va za tössze sí tést aka dá lyo zó za va -
rok, vész hely ze tek el há rí tá sá ról, szük ség sze rint in téz ke -
dik a vész hely zet ese té re elõ írt tar ta lék meg ol dá sok al kal -
ma zá sá ról, és ezek rõl az in téz ke dé sek rõl tá jé koz tat ja a
TVI, va la mint az érin tett HVI-k ve ze tõ jét,

c) a TVI ve ze tõ jé nek el té rõ in téz ke dé sé ig ve ze tõi
ügye le tet tart.

Az országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda 
mindkét választásra vonatkozó feladatai 

a szavazás napját köve tõen

15.  §

Az OEVI a 8.  §-ban fog lal ta kon túl to váb bi fel adat ként
a) el len õr zi a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek fel dol go zá -

sá nak meg tör tén tét,
b) az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da (a továb biak ban: OVI)

ve ze tõ jé nek el té rõ tar tal mú uta sí tá sá ig fo lya ma to san mû -
köd te ti a szá mí tó gé pes rend szert, és el vég zi az elõ írt adat -
fel dol go zá si fel ada to kat.

A TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

16.  §

(1) A TVI ve ze tõ je az OEVI ille té kességi te rü le té hez
tar to zó HVI-k e ren de let ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gé -
nek irá nyí tá sát, ille tõ leg fel ada ta ik vég re haj tá sá nak el len -
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õr zé sét az OEVI ve ze tõ jé nek köz re mû kö dé sé vel vég zi. A
TVI a vá lasz tá si in for ma ti kai fel ada to kat a köz igaz ga tá si
hi va tal köz re mû kö dé sé vel lát ja el.

(2) A TVI ve ze tõ je dönt a sza va zó la pok te rü le ti szin tû
elõ ál lí tá sá ról.

A területi választási iroda mindkét választásra vonatkozó 
feladatai a szavazás napja elõtt

17.  §

(1) A TVI
a) el lát ja a je lö lõ szer ve ze tek be je len té sé vel és nyil -

ván tar tá sá val kap cso la tos fel ada to kat,
b) el lát ja a je lö lõ szer ve ze tek szá mí tó gé pes nyil ván tar -

tá sá val kap cso la tos te en dõ ket. En nek so rán fi gye lem mel
kí sé ri a szer ve zet-nyil ván tar tás ban lévõ ada tok tel jes sé gét, 
hi ba men tes sé gét. Meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket a
nyil ván tar tás ból hi ány zó ada tok pót lá sa, a hi bás ada tok ja -
vít ta tá sa ér de ké ben,

c) fo lya ma to san biz to sít ja a vá lasz tás-elõ ké szí tõ rend -
szer hez való hoz zá fé rést,

d) szük ség sze rint ja vas la tot tesz a te rü le ti vá lasz tá si
bi zott ság (a továb biak ban: TVB) ki egé szí té sé re, gon dos -
ko dik a TVB tag ja i nak es kü té te lé rõl; a fõ vá ro si, me gyei
köz gyû lés hi va ta los lap já ban köz zé te szi a TVB tag ja i nak
és a TVI ve ze tõ jé nek ne vét, va la mint a TVB és a TVI hi va -
ta li he lyi sé gé nek cí mét.

(2) A TVI ve ze tõ je
a) el len õr zi és irá nyít ja az OE VI-k és a HVI-k te vé -

keny sé gét, ok ta tást szer vez, ér te kez le tet tart, az OEVI- és
a HVI-ve ze tõk ré szé re szak mai uta sí tá so kat ad hat,

b) gon dos ko dik a sza va zó la pok el ké szí té sé rõl, ha a
sza va zó la pok te rü le ti szin tû elõ ál lí tá sa mel lett dön tött,

c) a vá lasz tá si lo gisz ti kai rend szer re ala poz va meg ha -
tá roz za a köz pon ti nyom tat vá nyok el osz tá sá nak és a he lyi
ké szí té sû nyom tat vá nyok elõ ál lí tá sá nak, szál lí tá sá nak és
át vé te lé nek rend jét,

d) fel ügye li a Zá ró la pok fel dol go zá sát, meg te szi a
szük sé ges in téz ke dé se ket a nyil ván tar tás ból hi ány zó ada -
tok pót lá sa, a hi bás ada tok ja vít ta tá sa ér de ké ben,

e) el ké szí ti a rend kí vü li hely ze tek re irány adó in téz ke -
dé si ter vet,

f) ki ad ja a nap köz be ni je len té sek, az adat la pok és a sza -
va zó kö ri jegy zõ köny vek fel dol go zá sá val és to váb bí tá sá -
val kap cso la tos uta sí tá sát,

g) fel ügye li az adat la pok és a sza va zó kö ri jegy zõ köny -
vek fel dol go zá sá nak és to váb bí tá sá nak meg szer ve zé sét,

h) gon dos ko dik a vá lasz tá si el já rás ban be nyúj tott bí ró -
sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel mek, va la mint az ügy ben ko -
ráb ban be nyúj tott ki fo gás, fel leb be zés, to váb bá az ügy ben
ho zott ha tá ro za tok rög zí té sé rõl.

A területi választási iroda további feladatai a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán 

a szavazás napja elõtt

18.  §

(1) A TVI
a) köz le ményt ad ki a fõ pol gár mes ter je lölt-, il let ve a

me gyei/fõ vá ro si lis ta ál lí tás hoz szük sé ges aján lá sok szá -
mát,

b) el lát ja a te rü le ti lis ták, fõ pol gár mes ter-je löl tek be je -
len té sé vel és nyil ván tar tá sá val, az aján lá sok el len õr zé sé -
vel kap cso la tos fel ada to kat,

c) el lát ja a te rü le ti lis ták szá mí tó gé pes nyil ván tar tá sá -
val kap cso la tos te en dõ ket. En nek so rán fi gye lem mel kí sé ri 
a je lölt nyil ván tar tás ban lévõ ada tok tel jes sé gét, hi ba men -
tes sé gét. Meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket a nyil ván -
tar tás ból hi ány zó ada tok pót lá sa, a hi bás ada tok ja vít ta tá sa
ér de ké ben. Az azo nos nevû je löl tek meg kü lön böz te té sé -
nek szük sé ges sé gé re fel hív ja a TVB fi gyel mét,

d) gon dos ko dik a je lölt- és lis ta aján lás in for ma ti kai el -
len õr zõ rend sze ré nek el ér he tõ sé gé rõl a köz igaz ga tá si hi -
va tal ban,

e) fo gad ja a TVB meg bí zott tag ja i nak be je len té sét,
f) elõ ké szí ti a te rü le ti lis ták sor so lá sát.

(2) A TVI ve ze tõ je
a) elõ ter jesz ti a TVB ré szé re a me gyei/fõ vá ro si lis tás,

ille tõ leg a fõ pol gár mes te ri sza va zó lap ter ve ze tét an nak
adat tar tal má nak jó vá ha gyá sa cél já ból,

b) ki ad ja a T és F jegy zé kek fel dol go zá sá val és to váb -
bí tá sá val kap cso la tos uta sí tást.

A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

19.  §

(1) A TVI
a) fel ügye li a nap köz be ni je len té sek rend sze ré nek és a

sza va zat össze sí tõ rend szer nek a hasz ná la tát,
b) gon dos ko dik az adat fel dol go zást aka dá lyo zó za va -

rok, vész hely ze tek el há rí tá sá ról, szük ség ese tén gon dos -
ko dik a tar ta lék meg ol dá sok al kal ma zá sá ról, és er rõl tá jé -
koz tat ja az OVI ve ze tõ jét,

c) a köz pon ti tá jé koz ta tó rend szer ada ta i nak se gít sé gé -
vel tá jé koz tat ja a nyil vá nos sá got,

d) az OVI ve ze tõ jé nek el té rõ in téz ke dé sé ig ve ze tõi
ügye le tet tart.

(2) Ha az SZSZB tag ja i nak szá ma ke ve sebb mint öt fõ,
és a 6.  § (3) be kez dé se sze rint az SZSZB ki egé szí té sé re
nincs le he tõ ség, a TVI ve ze tõ je gon dos ko dik más te le pü -
lés SZSZB-jé nek es küt tett tag jai, pót tag jai meg bí zá sá val
az SZSZB ki egé szí té sé rõl.
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A területi választási iroda mindkét választásra vonatkozó 
feladatai a szavazás napját köve tõen

20.  §

A TVI
a) az OVI ve ze tõ jé nek uta sí tá sa sze rint a fo lya ma to san

mû köd te tett szá mí tó gé pes rend szer ben el vég zi az elõ írt
adat fel dol go zá si fel ada to kat,

b) to váb bít ja az OVI ré szé re az ered ményt meg ál la pí tó
jegy zõ köny ve ket,

c) rög zí ti a vá lasz tás ered mé nyét meg ál la pí tó dön tés el -
len be nyúj tott fel leb be zé se ket, bí ró sá gi fe lül vizs gá lat
irán ti ké rel me ket, va la mint az azok alap ján ho zott ha tá ro -
za to kat,

d) elõ ké szí ti a meg bí zó le ve lek át adá sát,
e) a le vél tá ri át adás cél já ból to váb bít ja az OVI ré szé re a 

sza va zó kö ri jegy zõ köny ve ket.

A területi választási iroda feladatai a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán 

a szavazás napját köve tõen

21.  §

A TVI
a) át ve szi a jegy zõ köny ve ket, a TVB dön té sé nek elõ -

ké szí té se ként té te le sen el len õr zi a me gyei/fõ vá ro si lis tás,
ille tõ leg a fõ pol gár mes te ri sza va zó kö ri jegy zõ köny vek és
a szá mí tó gé pes ada tok azo nos sá gát, és an nak ered mé nyé -
rõl je len tést tesz a TVB-nek,

b) az egyé ni vá lasz tó ke rü le ti ered ményt (a továb biak -
ban: EVK-ered mény) meg ál la pí tó jegy zõ köny ve ket csak a 
le vél tá ri át adás cél já ból to váb bít ja az OVI ré szé re,

c) elõ ké szí ti a meg bí zó le ve lek át adá sát.

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

22.  §

Az OVI fel ada ta i nak vég re haj tá sa ér de ké ben a BM KH
üze mel te ti a vá lasz tá si in for ma ti kai köz pon tot.

Az Országos Választási Iroda mindkét választásra
vonatkozó feladatai a szavazás napja elõtt

23.  §

(1) Az OVI a BM KH köz re mû kö dé sé vel
a) el lát ja a je lö lõ szer ve ze tek be je len té sé vel és nyil -

ván tar tá sá val kap cso la tos fel ada to kat,
b) el lát ja a je lö lõ szer ve ze tek szá mí tó gé pes nyil ván tar -

tá sá val kap cso la tos te en dõ ket. En nek so rán fi gye lem mel
kí sé ri a szer ve zet-nyil ván tar tás ban lévõ ada tok tel jes sé gét, 
hi ba men tes sé gét. Meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket a

nyil ván tar tás ból hi ány zó ada tok pót lá sa, a hi bás ada tok ja -
vít ta tá sa ér de ké ben,

c) ki dol goz za és a fel dol go zás he lyé re to váb bít ja a vá -
lasz tás ered mé nyé nek szá mí tó gé pes fel dol go zá sá hoz
szük sé ges azo no sí tó kód rend sze re ket,

d) meg szer ve zi az igaz ga tá si és tech ni kai pró bá kat,
e) gon dos ko dik a sza va zó la pok elõ ál lí tá sá ról és szál lí -

tá sá ról, ki vé ve, ha a TVI ve ze tõ je a sza va zó la pok te rü le ti
szin tû elõ ál lí tá sa mel lett dön tött,

f) gon dos ko dik a vá lasz tás hoz szük sé ges köz pon ti
nyom tat vá nyok elõ ál lí tá sá ról és szál lí tá sá ról,

g) gon dos ko dik az elõ ké szí tõ rend sze rek, a tá jé koz ta tó
rend szer, a sza va zat össze sí tõ szá mí tó gé pes rend sze rek ki -
dol go zá sá ról, te le pí té sé rõl és mû köd te té sé rõl, a táv-adat -
fel dol go zó há ló zat fel épí té sé rõl, to váb bá a köz pon ti össze -
sí tõ és tá jé koz ta tá si rend sze rek mû köd te té sé rõl.

(2) Az OVI
a) a BM Duna Pa lo tá ban vá lasz tá si köz pon tot mû köd -

tet,
b) szak mai tá jé koz ta tó kat, út mu ta tó kat ké szít, ér te kez -

le te ket tart,
c) köz zé te szi a Ma gyar Köz löny ben az Or szá gos Vá -

lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban: OVB) tag ja i nak és az
OVI ve ze tõ jé nek ne vét, az OVB és az OVI hi va ta los he lyi -
sé gé nek cí mét.

(3) Az OVI ve ze tõ je meg ha tá roz za az or szá gos igaz ga -
tá si és in for ma ti kai pró bák idõ pont ja it, fel ada ta it, részt ve -
võ it.

Az Országos Választási Iroda további feladatai a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán 

a szavazás napja elõtt

24.  §

A BM KH út ján biz to sít ja a HVI ré szé re a név jegy zé kek 
el ké szí té sé hez szük sé ges ada to kat.

Az Országos Választási Iroda további feladatai a
települési kisebbségi önkormányzati képviselõk

választásán a szavazás napja elõtt

25.  §

A ki tû zött vá lasz tá sok kal kap cso la tos in for má ci ó kat
nyil vá nos ság ra hoz za.

Az Országos Választási Iroda feladatai 
a szavazás napján

26.  §

Az OVI
a) a BM Duna Pa lo tá ban vá lasz tá si köz pon tot mû -

ködtet,
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b) fo gad ja és össze sí ti a nap köz be ni je len té sek ada ta it,
eze ket nyil vá nos ság ra hoz za, mû köd te ti az egyéb in for má -
ci ós rend sze re ket,

c) tá jé koz tat ja az OVB-t a nap köz ben tör tént rendkí -
vüli ese mé nyek rõl.

Az Országos Választási Iroda mindkét választásra
vonatkozó feladatai a szavazás napját köve tõen

27.  §

(1) Az OVI
a) fo gad ja az ered ményt meg ál la pí tó jegy zõ köny ve ket,
b) a le vél tá ri át adás cél já ból fo gad ja a sza va zó kö ri

jegy zõ köny ve ket.

(2) Az OVI ve ze tõ je
a) uta sí tást ad az adat fel dol go zá si fel ada tok el vég zé sé -

nek, va la mint a szá mí tó gé pes rend szer mû köd te té sé nek
be fe je zé sé re,

b) in téz ke dik a TVI ve ze tõi ügye let be fe je zé sé rõl.

Az Országos Választási Iroda további feladatai a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán 

a szavazás napját köve tõen

28.  §

Az OVI
a) az EVK-ered ményt meg ál la pí tó jegy zõ köny ve ket

csak a le vél tá ri át adás cél já ból fo gad ja,
b) ada to kat szol gál tat az OVB ré szé re az or szá go san

össze sí tett vá lasz tá si ered mény köz zé té te le cél já ból,
c) gon dos ko dik az or szá gos vá lasz tá si ered mé nyek

köz zé té te lé rõl,
d) a BM KH út ján gon dos ko dik a két szer vagy jo go su -

lat la nul sza va zók meg ál la pí tá sá ról, mû köd te ti a vá lasz tá si
vissza élés va ló szí nû sé gét jel zõ rend szert,

e) a jegy zõ köny ve ket át ad ja a le vél tár nak.

III.

A TERÜLETI ÉS AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

A helyi választási iroda feladatai a szavazás napja elõtt

29.  §

(1) A HVI
a) gon dos ko dik a TVI ál tal meg je lölt he lyen és idõ ben

a köz pon ti nyom tat vá nyok át vé te lé rõl, az ezek kel kap cso -
la tos ügy vi te li fel ada tok el lá tá sá ról, va la mint a hely ben
ké szü lõ nyom tat vá nyok elõ ál lí tá sá ról,

b) tá jé koz tat ja a HVB-t a sza va zó lap el ké szül te utá ni
vál to zá sok ról,

c) biz to sít ja a sza va zás hoz szük sé ges tech ni kai fel té te -
le ket, va la mint a sza va zó he lyi ség fel sze re lé sét, gon dos ko -
dik – le he tõ ség sze rint – a sza va zás nap ján a sza va zó he lyi -
ség aka dály men te sí té sé rõl.

(2) A HVI ve ze tõ je
a) fo gad ja a HVB meg bí zott tag ja i ra vo nat ko zó be je -

len tést,
b) meg szer ve zi a szál lí tó bo rí té kok to váb bí tá sát, fi gye -

lem mel az OEVI és a TVI ve ze tõ jé nek ren del ke zé sé re,
c) köz re mû kö dik az elek to ri jegy zék össze ál lí tá sá ban.

A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

30.  §

(1) A HVI
a) köz re mû kö dik a sza va zó he lyi ség sza bály sze rû be -

ren de zé sé ben,
b) biz to sít ja a HVB mû kö dé sé nek és a sza va zás me ne -

té nek tör vényes fel té te le it,
c) gon dos ko dik a szál lí tó bo rí té kok to váb bí tá sá ról.

(2) A HVI ve ze tõ je jegy zõ könyv ve ze tõ ként köz re mû -
kö dik a HVB mun ká já ban.

A TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

A területi választási iroda feladatai 
a szavazás napja elõtt

31.  §

(1) A TVI
a) el lát ja a je lö lõ szer ve ze tek és a te rü le ti lis ták be je -

len té sé vel és nyil ván tar tá sá val kap cso la tos fel ada to kat,
b) el lát ja a je lö lõ szer ve ze tek és a te rü le ti lis ták szá mí -

tó gé pes nyil ván tar tá sá val kap cso la tos te en dõ ket. En nek
so rán fi gye lem mel kí sé ri a szer ve zet- és je lölt nyil ván tar -
tás ban lévõ ada tok tel jes sé gét, hi ba men tes sé gét. Meg te szi
a szük sé ges in téz ke dé se ket a nyil ván tar tás ból hi ány zó
ada tok pót lá sa, a hi bás ada tok ja vít ta tá sa ér de ké ben. Az
azo nos nevû je löl tek meg kü lön böz te té sé nek szük sé ges sé -
gé re fel hív ja a TVB fi gyel mét,

c) fo lya ma to san biz to sít ja a vá lasz tás-elõ ké szí tõ rend -
szer hez való hoz zá fé rést,

d) szük ség sze rint ja vas la tot tesz a TVB ki egé szí té sé re; 
fo gad ja a TVB-be a je lö lõ szer ve ze tek ál ta li de le gá lá so kat, 
gon dos ko dik a TVB tag ja i nak es kü té te lé rõl; a fõ vá ro si,
me gyei köz gyû lés hi va ta los lap já ban köz zé te szi a TVB
tag ja i nak és a TVI ve ze tõ jé nek ne vét, va la mint a TVB és a
TVI hi va ta li he lyi sé gé nek cí mét,

e) elõ ké szí ti a te rü le ti lis ták sor so lá sát.
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(2) A TVI ve ze tõ je
a) el len õr zi és irá nyít ja a HVI-k te vé keny sé gét, ok ta -

tást szer vez, és a HVI-ve ze tõk ré szé re szak mai uta sí tá so -
kat ad hat,

b) elõ ter jesz ti a TVB ré szé re a te rü le ti lis tás sza va zó -
lap(ok) ter ve ze tét an nak adat tar tal má nak jó vá ha gyá sa cél -
já ból,

c) gon dos ko dik a te rü le ti lis tás sza va zó la pok el ké szí té -
sé rõl,

d) a vá lasz tá si lo gisz ti kai rend szer re ala poz va meg ha -
tá roz za a köz pon ti nyom tat vá nyok el osz tá sá nak és a he lyi
ké szí té sû nyom tat vá nyok elõ ál lí tá sá nak, szál lí tá sá nak és
át vé te lé nek rend jét,

e) ki ad ja a szál lí tó bo rí té kok to váb bí tá sá nak vég re haj -
tá si sza bá lya i ról  szóló uta sí tá sát,

f) gon dos ko dik a vá lasz tá si el já rás ban be nyúj tott bí ró -
sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel mek, va la mint az ügy ben ko -
ráb ban be nyúj tott ki fo gás, fel leb be zés, to váb bá az ügy ben
ho zott ha tá ro za tok rög zí té sé rõl.

A területi választási iroda feladatai 
a szavazás napját köve tõen

32.  §

A TVI
a) az OVI ve ze tõ jé nek uta sí tá sa sze rint a fo lya ma to san

mû köd te tett szá mí tó gé pes rend szer ben el vég zi az elõ írt
adat fel dol go zá si fel ada to kat,

b) át ve szi a szál lí tó bo rí té ko kat,
c) to váb bít ja az OVI ré szé re a te rü le ti lis tás ered ményt

meg ál la pí tó jegy zõ köny ve ket, va la mint az or szá gos lis tás
vá lasz tás te rü le ti szin tû ered mé nyét meg ál la pí tó jegy zõ -
köny ve ket,

d) elõ ké szí ti a te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép -
vi se lõk meg bí zó le ve le i nek át adá sát.

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

33.  §

Az OVI fel ada ta i nak vég re haj tá sa ér de ké ben a BM KH
üze mel te ti a vá lasz tá si in for ma ti kai köz pon tot.

Az Országos Választási Iroda feladatai 
a szavazás napja elõtt

34.  §

(1) Az OVI a BM KH köz re mû kö dé sé vel
a) el lát ja a je lö lõ szer ve ze tek és az or szá gos lis ták be je -

len té sé vel és nyil ván tar tá sá val kap cso la tos fel ada to kat,
b) el lát ja a je lö lõ szer ve ze tek és az or szá gos lis ták szá -

mí tó gé pes nyil ván tar tá sá val kap cso la tos te en dõ ket. En nek 

so rán fi gye lem mel kí sé ri a szer ve zet- és je lölt nyil ván tar -
tás ban lévõ ada tok tel jes sé gét, hi ba men tes sé gét. Meg te szi
a szük sé ges in téz ke dé se ket a nyil ván tar tás ból hi ány zó
ada tok pót lá sa, a hi bás ada tok ja vít ta tá sa ér de ké ben,

c) ki dol goz za és a fel dol go zás he lyé re to váb bít ja a vá -
lasz tás ered mé nyé nek szá mí tó gé pes fel dol go zá sá hoz
szük sé ges azo no sí tó kód rend sze re ket,

d) gon dos ko dik az or szá gos lis tás sza va zó la pok elõ ál -
lí tá sá ról és szál lí tá sá ról,

e) gon dos ko dik az elõ ké szí tõ rend sze rek, a tá jé koz ta tó
rend szer, a sza va zat össze sí tõ szá mí tó gé pes rend sze rek ki -
dol go zá sá ról, te le pí té sé rõl és mû köd te té sé rõl, a táv-adat -
fel dol go zó há ló zat fel épí té sé rõl, to váb bá a köz pon ti össze -
sí tõ és tá jé koz ta tá si rend sze rek mû köd te té sé rõl.

(2) Az OVI szak mai tá jé koz ta tó kat, út mu ta tó kat ké szít,
ér te kez le te ket tart.

Az Országos Választási Iroda feladatai 
a szavazás napját köve tõen

35.  §

(1) Az OVI
a) fo gad ja a te rü le ti lis tás ered ményt meg ál la pí tó jegy -

zõ köny ve ket, va la mint az or szá gos lis tás vá lasz tás te rü le ti
szin tû ered mé nyét meg ál la pí tó jegy zõ köny ve ket,

b) ada to kat szol gál tat az OVB ré szé re az or szá gos ki -
sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tás ered mé nyé nek meg ál la -
pí tá sa, ille tõ leg köz zé té te le cél já ból,

c) gon dos ko dik az or szá gos vá lasz tá si ered mé nyek
köz zé té te lé rõl,

d) elõ ké szí ti az or szá gos lis tás meg bí zó le ve lek át adá -
sát,

e) a jegy zõ köny ve ket át ad ja a le vél tár nak.

(2) Az OVI ve ze tõ je
a) uta sí tást ad az adat fel dol go zá si fel ada tok el vég zé sé -

nek, va la mint a szá mí tó gé pes rend szer mû köd te té sé nek
be fe je zé sé re,

b) in téz ke dik a TVI ve ze tõi ügye let be fe je zé sé rõl.

IDÕKÖZI VÁLASZTÁS

36.  §

(1) E ren de let ren del ke zé se it az idõ kö zi vá lasz tá son az
e §-ban fog lalt el té ré sek kel kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) Az idõ kö zi vá lasz tá son nem kell al kal maz ni:
a) az 1.  § (3) be kez dé sé nek f) pont ját, az 1.  § (4)–(6) be -

kez dé sét, va la mint az 1.  § (8) és (9) be kez dé sét,
b) a 4.  § (2) be kez dé sé nek a), b), e) és f) pont ját,
c) az 5.  §-t,
d) a 6.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ját,
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e) a 7.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ját,
f) a 9.  § b) és c) pont ját,
g) a 10.  §-t,
h) a 16.  § (2) be kez dé sét,
i) a 17.  § (2) be kez dé sé nek b) és h) pont ját,
j) a 19.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ját,
k) a 20.  § a)–c) és e) pont ját,
l) a 22.  §-t, a 23.  §-t és a 26–28.  §-okat.

(3) A HVI ve ze tõ je az ille té kességi te rü le tén a név jegy -
zék el ké szí té se után la kó he lyet lé te sí tõ pol gár vá lasz tó jo -
gát a BM KH út ján el len õr zi.

(4) A TVI ve ze tõ je dönt a nap köz be ni je len té sek rend -
sze re hasz ná la tá nak gya ko ri sá gá ról és an nak mód já ról, a
rész vé te li ada to kat nyil vá nos ság ra hoz za.

(5) A sza va zó la pok elõ ál lí tá sá ról te le pü lé si szin tû idõ -
kö zi vá lasz tá son a HVI, idõ kö zi fõ pol gár mes ter-vá lasz tá -
son a TVI ve ze tõ je gon dos ko dik.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37.  §

A vá lasz tó jo go sult ság nyil ván tar tá sá val össze füg gõ fel -
ada to kat e ren de let 1. mel lék le te, a je lö lõ szer ve ze tek, a je -
löl tek és a lis ták nyil ván tar tás ba vé te lé vel össze füg gõ fel -
ada to kat e ren de let 2. mel lék le te, a nap köz be ni je len tést a
sza va zá son meg je len tek szá má ról és a rend kí vü li ese mé -
nyek rõl e ren de let 3. mel lék le te, az adat la pok fel dol go zá -
sát e ren de let 4. mel lék le te, a jegy zõ köny vek fel dol go zá sát 
e ren de let 5. mel lék le te, a kö te le zõ en hasz ná lan dó nyom -
tat vá nyok jegy zé két és min tá it e ren de let 6. mel lék le te ál -
la pít ja meg.

38.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vénynek
a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek vá -
lasz tá sán tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 20/2002. (VIII. 1.)
BM ren de let.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

1. melléklet
a 29/2006. (V. 30.) BM rendelethez

A választójogosultság nyilvántartásával összefüggõ
feladatok

I.

A névjegyzék és az értesítõ elkészítése

1. A HVI ve ze tõ je fõ vá ro si ke rü le ten, il let ve te le pü lé -
sen be lül (a továbbiak ban együtt: te le pü lés) sza va zó kö rön -
ként el ké szí ti vagy el ké szít te ti a név jegy zé ket, va la mint a
név jegy zék be való felvételrõl  szóló értesítõket.

2. A BM KH köz pon ti lag gon dos ko dik a név jegy zék
nyom ta tá sá hoz szük sé ges pa pír, az ér te sí tõ-al nyo ma tok,
va la mint az aján ló szel vé nye ket tar tal ma zó töm bök el ké -
szít te té sé rõl és a pos tá zá sá hoz szükséges ablakos boríté -
kokról.

3. A HVI ve ze tõ je a név jegy zé ket pa pí ron ve ze ti to -
vább, vagy an nak to vább ve ze té sé hez he lyi szá mí tó gé pet
hasz nál hat, és e dön té sé rõl – a nyom tat vány el lá tás meg -
szer ve zé se ér de ké ben – a TVI útján értesíti az OVI-t.

4. A HVI ve ze tõ je – ha a név jegy zék pa pí ron tör té nõ
to vább ve ze té se mel lett dönt – a vá lasz tó jog gal ren del ke -
zõk név jegy zé két a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás,
va la mint a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol -
gá rok nyil ván tar tá sa ada ta i nak fel hasz ná lá sá val 2 pél -
dány ban ké szí ti vagy ké szít te ti el. A név jegy zék elsõ pél -
dá nya nem tar tal maz za a vá lasz tó pol gá rok sze mé lyi azo -
no sí tó ját. A név jegy zék má so dik pél dá nya a vá lasz tó pol -
gá rok sze mé lyi azo no sí tó ját is tar tal maz za. Az eset le ges
to váb bi pél dány(ok) sa ját költ ség ter hé re ren del he tõ(k),
ké szít he tõ(k). A köz szem lé re té tel re a név jegy zék elsõ pél -
dá nya szol gál, mely rõl a Ve. 45.  § (2) bekezdése szerinti
adat szol gál ta tás hoz – to vább ve ze té sé nek megkezdése
elõtt – másolatot kell készíteni.

5. A HVI ve ze tõ je – ha a név jegy zék to vább ve ze té sé -
hez he lyi szá mí tó gé pet hasz nál – a vá lasz tó jog gal ren del -
ke zõk név jegy zé két a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar -
tás, va la mint a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú
pol gá rok nyil ván tar tá sa ada ta i nak fel hasz ná lá sá val ké szí ti
el és 1 pél dány ban nyom tat ja ki, mely nem tar tal maz za a
vá lasz tó pol gá rok sze mé lyi azo no sí tó ját. Az eset le ges to -
váb bi mun ka pél dány(ok) sa ját költ ség ter hé re ren del he -
tõ(k), ké szít he tõ(k). A köz szem lé re té tel re a név jegy zék
e pél dá nya szol gál, mely rõl a Ve. 45.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti adat szol gál ta tás hoz má so la tot kell ké szí te ni. A sza va -
zó kö rök be a név jegy zék zá rás kor nyom ta tott név jegy zék
kerül.
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6. A név jegy zék és az ér te sí tõ
a) a HVI meg bí zá sá ból a köz igaz ga tá si hi va tal ban, Bu -

da pest és a Pest me gyei te le pü lé sek ese tén a BM KH-ban
nyomtatható, vagy

b) a HVI ké szí ti vagy más HVI-vel ké szít te ti el a név -
jegy zé ket és az ér te sí tõt – eb ben az eset ben a köz igaz ga tá si 
hi va tal a HVI ren del ke zé sé re bo csát ja a te le pü lés név jegy -
zé ké nek ké szí té sé hez szükséges állományokat.

7. A név jegy zék és az ér te sí tõ el ké szí té sé hez a BM KH
a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok jegy -
zé két a fõ vá ro si ke rü le tek és a Pest me gyei te le pü lé sek
szá má ra köz vet le nül, a töb bi te le pü lés szá má ra a köz igaz -
ga tá si hi va tal út ján adja át. A HVI a jegyzék számítógépes
átadását is igényelheti.

8. Azon HVI-k szá má ra, ame lyek a név jegy zé ket a
köz igaz ga tá si hi va tal lal ké szít te tik, a köz igaz ga tá si hi va tal 
leg ké sõbb a név jegy zék át adá sá val egy idõ ben ren del ke -
zés re bo csát ja a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagykorú
polgárok jegyzékét.

9. A név jegy zék a 10 000-nél több la ko sú te le pü lé sek
ese tén a vá lasz tó pol gá rok ada ta in, a te le pü lés meg ne ve zé -
sén és a sza va zó kör sor szá mán kí vül tar tal maz za az egyé ni 
választókerület sorszámát is.

10. A HVI ve ze tõ je zárt bo rí ték ban jut tat ja el a vá lasz -
tó pol gá rok nak a név jegy zék be-vé te lük rõl  szóló ér te sí tõt,
va la mint az aján ló szel vé nye ket tartalmazó tömböt.

II.

A névjegyzék továbbvezetése a szavazás napjáig

11. A név jegy zé ket a HVI ve ze tõ je a vá lasz tást meg -
elõ zõ nap 16 órá ig a 13. pont ban le ír tak sze rint, pa pí ron
vagy he lyi szá mí tó gé pen ve ze ti to vább a BM KH ál tal ren -
del ke zé sé re bo csá tott, a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván -
tar tá son át ve ze tett vál to zá so kat tar tal ma zó se géd lis ta fel -
hasz ná lá sá val. A se géd lis ta a vá lasz tás szá mí tó gé pes in -
for má ci ós rend sze ré bõl, az ok mány iro dai és az anya köny -
vi szol gál ta tó rend szer hez te le pí tett, a BM KH szá mí tó -
köz pont já val össze köt te tés ben álló szá mí tó gé pe ken egy -
aránt elõ ál lít ha tó.

12. A HVI ve ze tõ je az érin tett pol gár la kó he lye, en nek
hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes jegy zõt ér te -
sí ti a nála la kó hellyel – en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si
hellyel – nem ren del ke zõ pol gár el ha lá lo zá sá ról, kis ko rú
há zas ság kö té sé rõl, nagy ko rú név vál toz ta tá sá ról. Ér te sí tést 
küld to váb bá az érin tett pol gár volt la kó he lye, en nek hi á -
nyá ban tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes jegy zõ nek a
hoz zá új la kó hely – en nek hi á nyá ban új tar tóz ko dá si hely – 
lé te sí té se  miatt be je lent ke zõ pol gár ról. A HVI ve ze tõ je a
tar tóz ko dá si hely sze rint ille té kes jegy zõt ér te sí ti, ha a nála 
la kó he lyet be je len tõ pol gár a be je lent ke zés kor csak tar tóz -
ko dá si hellyel ren del ke zik, füg get le nül at tól, hogy azt egy -
ide jû leg meg szün te ti-e vagy sem.

13. A név jegy zék to vább ve ze té se:
a) A HVI ve ze tõ je a hoz zá a BM KH-tól, il let ve más

HVI ve ze tõ jé tõl ér ke zett, a sze mé lyi ada tok ban és lak cí -
mek ben be kö vet ke zett vál to zá sok ról, va la mint a vá lasz tó -
jog gal nem ren del ke zõ pol gá rok ada ta i ban be kö vet ke zett
vál to zá sok ról ka pott ér te sí té sek, to váb bá az ille té kességi
te rü le tén tel je sí tett lak cím be je len té sek és be kö vet ke zett
egyéb adatváltozások alapján továbbvezeti a névjegyzék
valamennyi példányát:

1. a vá lasz tó jo go sult ság el len õr zé sét köve tõen fel ve -
szi a név jegy zék re
– az ille té kességi te rü le tén la kó he lyet – en nek

 hiányában tar tóz ko dá si he lyet – (a továb biak -
ban együtt: la kó hely) lé te sí tett vá lasz tó pol gárt,

– az idõ köz ben ma gyar ál lam pol gár ság, EGT tar -
tóz ko dá si en ge dély, le te le pe dé si en ge dély,
me ne kült stá tus meg szer zé se (füg get le nül at -
tól, hogy ren del ke zik-e már a pol gár sze mé lyi
azo no sí tó val) ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált
pol gárt,

– a há zas ság kö tés ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált
pol gárt, va la mint

– a vá lasz tó jo gát idõ köz ben vissza nyert pol gárt;
2. tör li a név jegy zék rõl

– az ille té kességi te rü le tén la kó he lyét meg szün -
te tõ vá lasz tó pol gárt (a te le pü lé sen be lü li lak -
cím vál to zás kivé telével),

– az idõ köz ben el ha lá lo zott vá lasz tó pol gárt,
– azt a pol gárt, aki ma gyar ál lam pol gár sá gát el -

vesz tet te, aki nek EGT tar tóz ko dá si en ge dé lyé -
nek ér vé nyes sé gi ide je le járt vagy azt vissza -
von ták, aki nek le te le pe dé si en ge dé lyét, ille tõ -
leg me ne kült kén ti el is me ré sét vissza vonták,
to váb bá

– azt a pol gárt, aki vá lasz tó jo gát el vesz tet te;
3. át ve ze ti az ille té kességi te rü le tén la kó hellyel ren -

del ke zõ pol gá rok te kin te té ben
– a név vál to zá so kat,
– a te le pü lé sen be lü li lak cím vál to zá so kat.

b) A HVI ve ze tõ je ér te sí tést küld az érin tett pol gár ko -
ráb bi la kó he lye sze rint ille té kes jegy zõ nek a hoz zá új la -
kó hely lé te sí té se  miatt be je lent ke zõ, az a) 1. pont alap ján
név jegy zék be vett pol gár ról a név jegy zék bõl való tör lé se
ér de ké ben. A ko ráb bi lak cím sze rint ille té kes he lyi vá lasz -
tá si iro da ve ze tõ je hi va tal ból tá jé koz tat ja az új lak cím sze -
rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jét ar ról, hogy a
pol gár

1. a név jegy zék ben sze re pelt, vagy
2. a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá -

rok nyil ván tar tá sá ban sze re pelt, to váb bá an nak
oká ról, vagy

3. iga zo lást ka pott, vagy
4. sem a név jegy zék ben, sem a vá lasz tó jog gal nem

ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok nyil ván tar tá sá ban
nem sze re pelt.
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– Az 1. és 2. pont ban fog lalt eset ben a ko ráb bi
lak cím sze rint ille té kes HVI ve ze tõ je a pol gárt
tör li a név jegy zék bõl, ille tõ leg a vá lasz tó jog -
gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok nyil -
ván tar tá sá ból.

– A 2. pont ban fog lalt eset ben az új lak cím sze -
rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je a
pol gárt tör li a név jegy zék bõl, fel ve szi a vá lasz -
tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok
nyil ván tar tá sá ba, és er rõl a pol gárt ér te sí ti.

– A 3. pont ban fog lalt eset ben az új lak cím sze -
rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je a
vá lasz tó pol gárt tör li a név jegy zék bõl, és er rõl
a pol gárt ér te sí ti.

– A 4. pont ban fog lalt eset ben az új lak cím sze -
rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je a
BM KH-val tör té nõ egyez te tés alap ján ál la pít -
ja meg, hogy a vá lasz tó jog fenn áll-e, és en nek
ered mé nyé tõl füg gõ en dönt a pol gár név jegy -
zék be vé te lé rõl.

c) A HVI ve ze tõ je – ké re lem re – az iga zo lás alap ján
fel ve szi az iga zo lás sal sza vaz ni kí vá nó pol gárt a be je len -
tett tar tóz ko dá si he lye sze rin ti sza va zó kör név jegy zé ké re,
va la mint az F jegy zék be, ha ille té kességi te rü le tén a vá -
lasz tás ki tû zé sé nek nap ját meg elõ zõ en lé te sí tett és leg -
alább a vá lasz tás napjáig érvényes tartózkodási hellyel
rendelkezik.

d) A HVI ve ze tõ je tör li a vá lasz tó pol gárt a név jegy zék -
rõl, egy ide jû leg a tar tóz ko dá si he lyet fel tün te ti a név jegy -
zé ken, ha ré szé re tar tóz ko dá si he lyén tör té nõ sza va zás
 miatt iga zo lást ad ki. Az iga zo lás ki adá sa elõtt a sze mé lyi -
adat- és lak cím nyil ván tar tás ban el len õr zi, hogy a tar tóz ko -
dá si hely lé te sí té sé nek idõ pont ja a vá lasz tás ki tû zé sé nél
ko ráb bi-e, il let ve hogy a tar tóz ko dá si hely leg alább a vá -
lasz tás nap já ig érvényes-e. Az igazolás kiadásakor a
választópolgárt fel kell venni a T jegyzékbe.

e) A HVI ve ze tõ je a pol gár ál tal be nyúj tott ki fo gás nak
helyt adó jegy zõi vagy bí ró sá gi dön tés alap ján – a dön tés -
nek meg fele lõen – az érin tet tet a név jegy zék re fel ve szi,
ab ból ada ta it tör li, vagy ab ban ada ta it he lyes bí ti, ha a ki fo -
gást a sza va zás nap ja elõtt je len tet ték be. Az elõ zõ ek nek
meg fele lõen jár el a HVI ve ze tõ je ab ban az eset ben is, ha a
hi bát a név jegy zék el len õr zé se köz ben ész lel te. A fel vé tel -
rõl, tör lés rõl, helyesbítésrõl a választópolgárnak értesítést
kell küldeni.

f) A HVI ve ze tõ je a vá lasz tást meg elõ zõ nap 16 óra
után a név jegy zé ket az utol só sor szám után kö vet ke zõ sor
át hú zá sá val le zár ja, fel ve ze ti rá a zá rá sig tö röl tek és fel vet -
tek, va la mint a név jegy zé ken a zá rás kor sze rep lõ vá lasz tó -
pol gá rok szá mát, to váb bá aláírásával és pecsétjével
hitelesíti.

Ezt köve tõen a HVI ve ze tõ je
– 1 pél dány ban ki töl ti a „Zá ró lap”-ot, és adat tar -

tal mát rög zí ti;
– ki töl ti az „Össze sí tõ lap” fej ré szét, va la mint 1.,

2., 3. osz lo pa it a te le pü lés va la mennyi sza va -

zó kö ré re, és a nap köz be ni je len té sek szá má nak 
meg fe le lõ szá mú pél dány ban le má sol ja a nap -
köz be ni je len tés hez;

– a még el nem kül dött T jegy zé ke(ke)t, va la mint
az ed dig ki ál lí tott, még el nem kül dött F jegy -
zé ke(ke)t az ok mány iro dá ba to váb bít ja adat -
rög zí tés re.

14. A HVI ve ze tõ je a le zárt és hi te le sí tett név jegy zé ket
az SZSZB el nö ké nek adja át.

III.

A névjegyzék vezetése a szavazás napján

15. A név jegy zé ket az SZSZB mel lett mû kö dõ jegy zõ -
könyv ve ze tõ ve ze ti to vább.

16. A jegy zõ könyv ve ze tõ az SZSZB dön té se alap ján
fel ve szi a név jegy zék re azo kat a pol gá ro kat, akik azt iga -
zo lás alap ján, il let ve arra hi vat koz va ké rik, hogy la kó he -
lyük a sza va zó kör te rü le tén van.

17. Az a vá lasz tó pol gár, aki arra hi vat ko zik, hogy la kó -
he lye a sza va zó kör te rü le tén van, ak kor ve he tõ fel a név -
jegy zék re, ha sze mély azo nos sá gát és lak cí mét a 23., il let -
ve az Eu ró pai Unió más tag ál la má nak ál lam pol gá ra ese tén
a 24. pont sze rin ti, ér vé nyes iga zol vá nyok be mu ta tá sá val
iga zol ja, fel té ve, hogy

– a név jegy zék bõl ko ráb ban nem tö röl ték, és
– a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok

nyil ván tar tá sá ban nem sze re pel.

18. Az iga zo lás és a 23. pont sze rin ti ér vé nyes iga zol -
vá nyok egy ide jû be mu ta tá sát köve tõen kell fel ven ni a név -
jegy zék re azt a vá lasz tó pol gárt, aki iga zo lás sal ren del ke -
zik (egy ide jû leg az iga zo lást el kell ven ni és a vá lasz tó pol -
gárt F jegy zék re is fel kell ven ni). Ugyan így kell el jár ni, ha 
a vá lasz tó pol gár ab ban a sza va zó kör ben kí ván sza vaz ni,
amely nek név jegy zé ké bõl az iga zo lás ki adá sa  miatt tö röl -
ték.

19. A sza va zás be fe je zé sét köve tõen a jegy zõ könyv ve -
ze tõ a név jegy zé ket a 13. f. pont ban írt mó don le zár ja.

20. Az F jegy zék még el nem kül dött pél dá nya it az ok -
mány iro dai HVI-hez kell to váb bí ta ni, amely azo kat fel dol -
goz za.

IV.

A választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok
jegyzékének vezetése

21. A vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá -
rok nyil ván tar tá sá ban be kö vet ke zett vál to zá so kat tar tal -
ma zó me gyei/fõ vá ro si bon tá sú ál lo má nyo kat a BM KH a
sza va zást meg elõ zõ 5. na pon há ló za ton to váb bít ja a köz -
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igaz ga tá si hi va ta lok ré szé re, ame lyek ha la dék ta la nul el ké -
szí tik és a sza va zást meg elõ zõ 3. na pig a HVI-k ré szé re át -
ad ják a vál to zás jegy zé ke ket. Pest me gye és a fõ vá ros te -
kin te té ben a vál to zás jegy zé ket a BM KH ké szí ti el és adja
át a köz igaz ga tá si hi va tal nak.

22. A HVI ve ze tõ je a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ
nagy ko rú pol gá rok jegy zé két a köz igaz ga tá si hi va tal tól
ka pott vál to zás jegy zék se gít sé gé vel fe lül vizs gál ja, majd a
szük sé ges kor rek ci ó kat az aláb bi ak sze rint vég zi el:

– tör li a jegy zék bõl azo kat, akik vá lasz tó jo gu kat
vissza nyer ték;

– fel ve szi a jegy zék be azo kat, akik vá lasz tó jo gu kat el -
ve szí tet ték;

– ha a vá lasz tó jo gát el ve szí tett pol gár nak ezt meg elõ -
zõ en iga zo lást adott ki, ér te sí ti az ille té kes jegy zõt a pol gár 
vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé rõl.

V.

A személyazonosság és a lakcím igazolása 
a szavazás során

23. A vá lasz tó pol gár a sze mély azo nos sá gát és a lak cí -
mét a kö vet ke zõ iga zol vá nyok be mu ta tá sá val iga zol hat ja:

a) a lak cím iga zo lá sá ra is al kal mas, ér vé nyes sze mély -
azo no sí tó iga zol vánnyal;

b) ér vé nyes sze mély azo no sí tó iga zol vánnyal vagy ér -
vé nyes út le vél lel, vagy 2001. ja nu ár 1-jét köve tõen ki ál lí -
tott ér vé nyes ve ze tõi en ge déllyel és ér vé nyes lak cím iga -
zol vánnyal.

24. Az Eu ró pai Unió más tag ál la má nak ál lam pol gá ra a
sze mély azo nos sá gát és a lak cí mét ér vé nyes EGT tar tóz ko -
dá si en ge délyt tar tal ma zó ér vé nyes út le vél és ér vé nyes
lak cím iga zol vány együt tes be mu ta tá sá val iga zol hat ja.

VI.

A kisebbségi választói jegyzék és a kisebbségi értesítõ

25. A HVI ve ze tõ je – dön té se sze rint – a 10. pont sze rin -
ti bo rí ték ba he lyez ve vagy kü lön zárt bo rí ték ban jut tat ja el

a vá lasz tó pol gá rok nak a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék be
vé te lük rõl  szóló ki sebb sé gi ér te sí tõt.

26. A ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék to vább ve ze té se:

a) A HVI ve ze tõ je a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zé ket a
vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vénynek a ki -
sebb sé gi vá lasz tói jegy zék össze ál lí tá sa so rán tör té nõ vég -
re haj tá sá ról  szóló 25/2006. (V. 5.) BM ren de let mel lék le -
té nek 15. pont ja sze rint ve ze ti to vább.

b) A HVI ve ze tõ je a pol gár ál tal be nyúj tott ki fo gás nak
helyt adó jegy zõi vagy bí ró sá gi dön tés alap ján – a dön tés -
nek meg fele lõen – az érin tet tet a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy -
zék re fel ve szi, ab ból ada ta it tör li vagy ab ban ada ta it he -
lyes bí ti, ha a ki fo gást a sza va zás nap ja elõtt je len tet ték be.
Az elõ zõ ek nek meg fele lõen jár el a HVI ve ze tõ je ab ban az
eset ben is, ha a hi bát a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék el len -
õr zé se köz ben ész lel te. A fel vé tel rõl, tör lés rõl, he lyes bí -
tés rõl a vá lasz tó pol gár nak ér te sí tést kell küldeni.

c) A HVI ve ze tõ je a vá lasz tást meg elõ zõ nap 16 óra
után a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zé ket az utol só sor szám
után kö vet ke zõ sor át hú zá sá val le zár ja, fel ve ze ti rá a zá rá -
sig tö röl tek, va la mint a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zé ken a
zá rás kor sze rep lõ vá lasz tó pol gá rok szá mát, továbbá
aláírásával és pecsétjével hitelesíti.

Ezt köve tõen a HVI ve ze tõ je 1 pél dány ban, ki sebb sé -
gen ként ki töl ti a „Kis” meg je lö lé sû „Zá ró lap”-ot, és adat -
tar tal mát rögzíti.

27. A HVI ve ze tõ je a le zárt és hi te le sí tett ki sebb sé gi vá -
lasz tói jegy zé ket az SZSZB el nö ké nek adja át. Az SZSZB
mel lett mû kö dõ jegy zõ könyv ve ze tõ a ki sebb sé gi vá lasz tói 
jegy zé ken nem vezethet át módosítást.

28. A vá lasz tó pol gár a sze mély azo nos sá gát és a lak cí -
mét a 23. pont sze rin ti iga zol vá nyok be mu ta tá sá val
igazolhatja.

29. A te rü le ti és az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti
vá lasz tás ra ké szí tett elek to ri jegyzék

a) az elek to rok ne vét,

b) lak cí mét, to váb bá

c) sze mé lyi azo no sí tó ját

tar tal maz za.
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1. melléklet 1. minta 

* A névjegyzék utolsó lapja tartalmazza 

1934. 12. 03. 

1950. 01. 01. 

PÉLDA MÁRIA ÉVA
SABLON MÁRIA
1111 BUDAPEST, MINTA U. 6. 

MINTA BÉLA ÁRPÁD 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. 

1.

2.

3.

4.

...

MINTA BÉLA ÁRPÁD 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. 

...….…. . SZ. SZAVAZÓKÖR

…………………………………
…………………………………
…………………………………

VÁLASZTÓJOGOSULTAK NÉVJEGYZÉKE 
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL�K ÉS POLGÁRMESTEREK ............ . ÉVI VÁLASZTÁSÁHOZ

MEGYE

TELEPÜLÉS

lapszám: ____

MINTA JÓZSEFNÉ 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4.
KISS EVA

A választópolgárok száma a névjegyzékkészítés id�pontjában:  .................* 

MINTA BÉLA ÁRPÁD 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. 

1.

2.

3.

4.

...

MINTA BÉLA ÁRPÁD 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. 

....…… . SZ. SZAVAZÓKÖR

…………………………………
…………………………………
…………………………………

VÁLASZTÓJOGOSULTAK NÉVJEGYZÉKE 
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL�K ÉS POLGÁRMESTEREK ................. . ÉVI VÁLASZTÁSÁHOZ

MEGYE

TELEPÜLÉS

lapszám: ____

MINTA JÓZSEFNÉ 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4.
KISS EVA

/Jegyz� munkapéldánya/

_-______-____

2-880202-1234

1-341203-3456

1-500101-0011

2-560302-1234

PÉLDA MÁRIA ÉVA
SABLON MÁRIA
1111 BUDAPEST, MINTA U. 6. 

A választópolgárok száma a névjegyzékkészítés id�pontjában:  .................* 
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1. melléklet 2. minta

ÉRTESÍT�
a választók névjegyzékébe történ� felvételr�l

       
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!   Értesítem,  hogy a helyi  önkormányzati  képvisel�k  és  polgármesterek

   ………. . évi általános/id�közi választásán ................................................................................……..…… megye 
   ……………………….......................................................……….. településen / Budapest ……….. . kerületében 
   a(z) .................. számú szavazókörben ..................... sorszám alatt szerepel a választók névjegyzékében.  
   Személyi azonosító:    
   A szavazókör címe:    
   A szavazás id�pontja:    
       
        
   Családi és utónév:     
        
   Lakcím:     
        
        
        
        

   
 TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 
   
 Kérjük, hogy ezt az értesít�t a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szíveskedjék
meg�rizni, és a szavazás napján magával hozni. 

 Szavazni csak személyesen lehet, a következ� érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 

–  a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy 

– lakcímigazolvány ÉS

–  személyazonosító igazolvány vagy 
–  útlevél vagy 
–  2001. január 1-jét követ�en kiállított vezet�i engedély vagy 
– érvényes EGT tartózkodási engedélyt tartalmazó útlevél   
    (EU polgárok esetén ) 

Ha a szavazás napján nem tud megjelenni a túloldalon megjelölt szavazóhelyiségben, a szavazás lehet�ségér�l
a polgármesteri hivatalban m�köd� választási irodától kérhet tájékoztatást. 
   
 Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a polgármesteri hivatalt err�l személyesen, 
telefonon vagy levélben értesíteni. 
   

Választási Iroda 
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1. melléklet 2/a. minta

ÉRTESÍT�
a(z)                                    kisebbség választói jegyzékébe történ� felvételr�l

       
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!    Értesítem,   hogy  a  települési   kisebbségi   önkormányzati   képvisel�k

   ……….. . évi választásán .................................................................................….............................…..……megye 
   ……………………….......................................................……..….. településen / Budapest ……….. . kerületében 
   a(z) ......... . számú szavazókörben ........... sorszám alatt szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.  
     
   Személyi azonosító:    
   A szavazókör címe:    
   A szavazás id�pontja:    
       
        
   Családi és utónév:     
        
   Lakcím:     
        
        
        
        

   
 TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 
   
 Kérjük, hogy ezt az értesít�t a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szíveskedjék
meg�rizni, és a szavazás napján magával hozni. 

 Szavazni csak személyesen lehet, a következ� érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 

– a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy 

– lakcímigazolvány ÉS 
– személyazonosító igazolvány vagy 
– útlevél vagy 
– 2001. január 1-jét követ�en kiállított vezet�i engedély

   
 Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a polgármesteri hivatalt err�l személyesen, 
telefonon vagy levélben értesíteni. 
   

Választási Iroda 
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1. melléklet 3. minta

 ................................................. 
 helyi választási iroda 

Igazolás 
tartózkodási helyen történ� szavazáshoz*

A választópolgár neve: ...........................................................................................  

Személyi azonosító: ................................................................................................  

Lakóhely címe: .......................................................................................................  

Tartózkodási hely címe: .........................................................................................  

A tartózkodási hely bejelentésének id�pontja: ....................................................... 

A választópolgár nyilatkozik, hogy a ......... . év ......................... hónap ..... napra 
kit�zött önkormányzati választáson tartózkodási helyén kíván szavazni.**

A nyilatkozat alapján a választópolgárt a névjegyzékb�l töröltem, egyidej�leg az 
igazolás alapján törölt választópolgárok jegyzékébe felvettem. 

Dátum : ..................................... 

...................................................
helyi választási iroda 

vezet�je

                                 
* Az igazolást egy példányban, eredetben kell kiadni. Az igazolást a választópolgártól a HVI vezet�je, illetve a 

szavazatszámláló bizottság elveszi és a választási iratok között helyezi el. 
** A választópolgár csak abban az esetben szavazhat igazolással tartózkodási helyén, ha azt legkés�bb a 

választás kit�zését megel�z� napig létesítette és az legalább a választás napjáig érvényes. 
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  1. melléklet 6. minta

ZÁRÓLAP 
az önkormányzati képvisel�k és polgármesterek választásán  

a választójogosultak számának megállapításához 

                                                                                LAPSZÁM: ..........
MEGYE/F�VÁROS: .............................……………................... 

TELEPÜLÉS/KERÜLET: ............................................................

A NÉVJEGYZÉK VÁLASZTÁST MEGEL�Z� NAPON 
TÖRTÉN�

ZÁRÁSÁIG 
TÖRÖLT 

ZÁRÁSÁIG 
FELVETT 

ZÁRÁSAKOR A 
NÉVJEGYZÉK-
BEN SZEREPL�

SZAVAZÓKÖRI SORSZÁM 

VÁLASZTÓ- 
POLGÁROK SZÁMA

A NÉVJEGYZÉK-
KÉSZÍTÉS 

ID�PONTJÁBAN 
VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMA 

1 2 3 4 5 

ÁTHOZAT:     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ÁTVITEL:     
ÖSSZESEN:     

ELLEN�RZÉS: 5=2+4–3         

.......... . év ............................ hó ........ . nap.    PH.       ...................................................... 
      HVI vezet�je
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1. melléklet 6/a. minta

Kis

ZÁRÓLAP 
a települési kisebbségi önkormányzati képvisel�k választásán  

a választójogosultak számának megállapításához 

kisebbség 

MEGYE/F�VÁROS: .............................……………................... 

TELEPÜLÉS/KERÜLET: ............................................................ 

A VÁLASZTÓI JEGYZÉK VÁLASZTÁST 
MEGEL�Z� NAPON TÖRTÉN�

ZÁRÁSÁIG TÖRÖLT 
ZÁRÁSAKOR A 

JEGYZÉKEN SZEREPL�
SZAVAZÓKÖRI SORSZÁM 

VÁLASZTÓ- 
POLGÁROK SZÁMA

A VÁLASZTÓI 
JEGYZÉKEN 
JÚLIUS 15-ÉN 

VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMA 

1 2 3 4 

    
    
    
    
    
    
ÖSSZESEN:    

ELLEN�RZÉS: 4=2–3         

........... . év ........................ hó ....... . nap           PH.             ...................................................... 
           HVI vezet�je 



2. melléklet a 29/2006. (V. 30.) BM rendelethez

A jelölõ szervezetek, a jelöltek és a listák nyilvántartásba vételével összefüggõ feladatok

1. A nyilvántartásba vétel ügyviteli folyamata

A jelölõ szervezeteket, a jelölteket és a listákat az illetékes választási bizottság veszi hivatalosan nyilvántartásba. Az
ezzel kapcsolatos feladatokat az illetékes választási iroda a választási informatikai rendszer választás-elõkészítõ (VER)
alrendszere, illetve a jelöltajánlás-ellenõrzõ számítógépes rendszer (JER) segítségével végzi.

A jelölõ szervezetek, a jelöltek és a listák nyilvántartásba vételének fázisai:
– A választási iroda átveszi a bejelentést tartalmazó iratokat, azokat ellenõrzi, szükség esetén a bejelentésre jogosult-

tal javíttatja.
– A bejelentett adatokat az okmányirodába továbbítja a VER rendszerben történõ regisztrálás céljából (a továbbiak-

ban ezt a fázist azonosítjuk a regisztráció fogalommal).
– Azon választástípusoknál, ahol a nyilvántartásba vételnek feltétele a megfelelõ számú ajánlás benyújtása, ezt köve-

tõen meg kell történjen a jelölt-, illetve listaajánlások ellenõrzése a JER rendszer segítségével.
– Az illetékes választási bizottság a benyújtott iratok – és ahol ez szükséges, az ajánlások ellenõrzésének eredmé-

nye – alapján döntést hoz a bejelentett szervezet, jelölt, lista nyilvántartásba vételérõl (a továbbiakban ezt a fázist azono-
sítjuk a nyilvántartásba vétel fogalommal).

– A nyilvántartásba vétel tényét a választási iroda az okmányiroda útján rögzíti a VER rendszerben.

1.1. A bejelentések fogadása, regisztráció
A választási iroda a jelölõ szervezet bejelentésekor a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából kiállított kivo-

naton, szervezet(ek) jelöltje, illetve lista bejelentésekor pedig az okmányiroda segítségével a VER rendszer szerve-
zet-nyilvántartásában ellenõrzi, hogy a bejelentést a szervezet arra jogosult képviselõje vagy annak meghatalmazottja
tette-e meg.

A bejelentéseket az arra a célra elõírt formanyomtatványokon kell teljesíteni, ezek hiányában a bejelentõt a megfelelõ
formanyomtatványokkal el kell látni, és szakszerû segítséget kell nyújtani azok kitöltéséhez.

A bejelentés átvételekor a bejelentõ figyelmét fel kell hívni arra, hogy a törvényben elõírt adatok, nyilatkozatok és iga-
zolások megléte a szervezet, a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételének feltétele, ezért a hiányzó törvényi kellékeket
pótolni kell, illetve tájékoztatni kell a törvényben nem elõírt adatok, kellékek esetleges hiányából adódó
következményekre.

A bejelentés során átvett iratokról átvételi elismervényt (Igazolás a bejelentésrõl) kell adni, feltüntetve az átvett irato-
kat és az átvétel idõpontját.

A megfelelõen bejelentett jelölõ szervezetek, jelöltek és listák adatait – amennyiben ehhez a technikai feltételek adot-
tak – a számítógépes rendszerben azonnal, lehetõleg még a bejelentõ jelenlétében regisztrálni és – az ajánlások felülvizs-
gálatát kivéve – ellenõrizni kell. Ahol erre nincs lehetõség, a bejelentést tartalmazó formanyomtatványt és az ajánlószel-
vényeket haladéktalanul továbbítani kell rögzítésre, illetve ellenõrzésre.

A regisztráció során a számítógépes rendszer valamennyi szervezethez, jelölthöz, illetve listához – belsõ használatra –
egyedi azonosítót képez.

A számítógépes regisztráció által szolgáltatott visszaigazolás egy példányát a bejelentõnek át kell adni, illetve meg
kell küldeni, a másik példányt a bizonylatokkal együtt irattározni kell.

Az illetékes választási irodák feladata felszólítani a bejelentõt a hiányos adatok pótlására, illetve a regisztrációhoz
kapcsolódó számítógépes ellenõrzés során jelzett adathibák javítására. A bejelentõ által szolgáltatott adatváltozásokat a
számítógépes rendszerben haladéktalanul át kell vezetni, és a rendszer által szolgáltatott visszaigazolás (az eredeti és az
új állapotot tartalmazó listát összetûzve) egy példányát a választási iratok között kell õrizni. A módosított adatokat
tartalmazó listát a bejelentõnek is át kell adni.

Adathiány pótlása, hibás adat javítása a szavazólapok elõállítását megelõzõ nyomdai adatátadás megtörténtéig bármi-
kor, azt követõen a szavazólapok ellenõrzési rendjére figyelemmel végezhetõ.

1.2. Az ajánlások ellenõrzése
Az ajánlások törvényi feltételeinek meglétét a választási iroda a névjegyzék adataira, a személyiadat- és lakcímnyil-

vántartásra, valamint a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartására támaszkodva ellenõrzi. Az
ellenõrzési eljárás lefolytatása kötelezõ.
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A többszörös ajánlások kiszûrése érdekében valamennyi benyújtott ajánlószelvény ellenõrzését el kell végezni. Az
egy jelöltre/listára vonatkozó összes ajánlószelvény feldolgozását követõen a választási iroda az ajánlószelvényeket a
számítógépes ellenõrzés eredményét tartalmazó kimutatással együtt átadja a választási bizottságnak.

Amennyiben a többszörös ajánlás miatt a már elõzõleg nyilvántartásba vett jelölt/lista ajánlásainak száma a szükséges
alá csökken, errõl értesíteni kell az illetékes választási bizottságot.

Az ajánlások ellenõrzéséhez kapcsolódó feladatokat részletesen a 3. pont tartalmazza.

1.3. A nyilvántartásba vétel
Az illetékes választási bizottság a benyújtott iratok – és ahol ez szükséges, az ajánlások ellenõrzésének eredménye –

alapján döntést hoz a bejelentett szervezet, jelölt, lista nyilvántartásba vételérõl, a nyilvántartásba vétel visszautasításá-
ról, illetve szükség esetén a már nyilvántartásba vett jelölés/listaállítás megsemmisítésérõl.

A hivatalos nyilvántartásba vétel a választási bizottság döntésével valósul meg. A nyilvántartásba vételrõl igazolást
kell kiállítani, és azt meg kell küldeni a bejelentõnek.

A választási iroda feladata gondoskodni arról, hogy az illetékes választási bizottság nyilvántartásba vétellel, illetve a
korábban nyilvántartásba vett jelölés vagy listaállítás megsemmisítésével kapcsolatos döntése, valamint a felmerülõ jog-
orvoslati igények bejelentése és a választási bizottság, bíróság jogerõs döntése a számítógépes nyilvántartáson
haladéktalanul átvezetésre kerüljön.

2. A jelölõ szervezetek, jelöltek és listák bejelentése és nyilvántartásba vétele a helyi önkormányzati képviselõk vá-

lasztásán

2.1. Jelölõ szervezetek bejelentése és nyilvántartásba vétele
A választáson induló jelölõ szervezetek nyilvántartásba vételére jelöltjeik, listáik bejelentését megelõzõen kell sor

kerüljön.
A bejelentést a Ve. 51. § (1) bekezdése szerinti választási bizottságnál kell megtenni. A bejelentést a P1 jelû forma-

nyomtatványon kell teljesíteni, amelyhez csatolni kell a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából a választás
kitûzését követõen kiállított kivonatot.

A bejelentést fogadó választási iroda a jelölõ szervezetek valamennyi bejelentett adatát regisztrálja a számítógépes
nyilvántartásban. Az informatikai rendszerben több, azonos nevû szervezet nem regisztrálható. Ha a számítógépes re-
gisztráció során a rendszer erre utaló jelzést ad, és a bejelentõ nincs jelen, illetve a felhívásra nem ad módosító kiegészí-
tést, a másodikként bejelentett szervezet nevét annak utolsó karakterén 2-es (ha már volt, 3-as stb.) sorszámmal kell meg-
különböztetni, és a számítógépes rendszerben regisztrálni. A jelölõ szervezet bejelentésével kapcsolatos módosítási
igényeket a P1 jelû formanyomtatvány ismételt kitöltésével lehet bejelenteni.

Amennyiben a jelölõ szervezet a polgármester-, a fõpolgármester-, illetõleg a megyei/fõvárosi listás szavazólapokon a
szervezet emblémáját (fekete-fehér formában) fel kívánja tüntetni, azt a P1 jelû formanyomtatványhoz mellékelni kell.
Az embléma színesben is mellékelhetõ az Interneten, a televízió(k)ban és az egyes kiadványokban való megjelenítés
céljából.

A jelölõ szervezet emblémáját az illetékes választási iroda ellátja a szervezet számítógépes nyilvántartásban használt
azonosító jelével, és zárt borítékban folyamatosan az OVI-hoz továbbítja, amely gondoskodik azok számítógépes
feldolgozásáról.

A kisebbséget képviselõ jelölõ szervezet kérheti a szervezet nevének kisebbségi nyelven történõ feltüntetését is a sza-
vazólapon. Amennyiben a szervezet neve a magyar ABC betûivel nem leírható, a kisebbségi nyelven leírt szervezetnevet
az N1-es bizonylaton kell mellékelni.

Közös jelölt esetén a bejelentõtõl kérni kell annak meghatározását is, hogy a jelölõ szervezetek neve milyen formában
jelenjen meg az Interneten, a tájékoztatókban és a kiadványokon. A megjeleníthetõ „közös név” hossza 30 karakter.
Amennyiben a bejelentõ nem adja meg a közös nevet, fel kell hívni a figyelmét, hogy a rendszer a rendelkezésre álló
30 karakter hosszon képez egy azonosítót, mely a jelölõ szervezetek számítógépes azonosítóit kötõjellel egymás mögé
fûzve tartalmazza, s ezt fogja megjeleníteni.

2.2. Egyéni jelöltek bejelentése és nyilvántartásba vétele
Az egyéni jelölt bejelentésére a választástípusnak megfelelõ formanyomtatványon kerül sor. A kisebbséget képviselõ

jelölt kérheti nevének kisebbségi nyelven történõ feltüntetését is a szavazólapon. Amennyiben a jelölt neve a magyar
ABC betûivel nem leírható, a kisebbségi nyelven leírt nevet az N1-es bizonylaton kell mellékelni.

A jelölteknek a választási rendszerben történõ azonosításhoz személyi azonosítójukat is meg kell adniuk. A megadott
személyi azonosító helyességét a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban ellenõrzi a választási iroda.

A regisztrációhoz kapcsolódóan az informatikai rendszer a jelölt formanyomtatványról rögzített adatait – a jelölt sze-
mélyi azonosítója alapján – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lévõ adatokkal összeveti és az esetleges
eltéréseket jelzi.

5260 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám



A választások alkalmával a jelölt a hivatalos nevét és lakcímét használja. A regisztráció során a jelölt bejelentett ada-
tait a választási iroda rögzíti, az ellenõrzés során tapasztalt eltérésrõl – az okmányiroda értesítése alapján – a választási
bizottságot is tájékoztatja.

Amennyiben az egyéni jelölt nyilvántartásbeli azonosítása során a legcsekélyebb kétely is felmerül, tisztázni kell a je-
lölt azonosságát és helyes adatait.

Az informatikai rendszerben több, azonos nevû jelölt nem regisztrálható. Az azonos nevûek megkülönböztetése érde-
kében az illetékes választási bizottság felhívja a jelöltet nevének kiegészítésére, amely az adott választókerületre érvé-
nyes. Ha ilyen esetben a számítógépes regisztráció során a bejelentõ nincs jelen, illetve a felhívásra nem ad módosító ki-
egészítést, a másodikként bejelentett jelölt nevét annak utolsó karaktere után írt betûjelzéssel kell megkülönböztetni a
számítógépes rendszerben.

A jelölt bejelentésével kapcsolatos módosítási igényekhez az eredeti bejelentésnek megfelelõ formanyomtatványt
kell a helyes adatokkal ismételten kitölteni. A változtatások számítógépes rendszeren történõ átvezetésérõl a rendszer ál-
tal szolgáltatott visszaigazolás (az eredeti és az új adatokat tartalmazó listát összetûzve) egy példányát a választási iratok
között kell õrizni. A módosított adatokat tartalmazó listát a jelöltnek is át kell adni.

A választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok központi nyilvántartásának on-line elérésével azt is ellenõrizni
kell, hogy a jelöltnek van-e választójoga. Az ellenõrzés eredményérõl a választási bizottságot a nyilvántartásba vételrõl
szóló döntést megelõzõen tájékoztatni kell.

a) Kislistás és egyéni választókerületi jelöltek
A kislistán és az egyéni választókerületben induló jelölteket az E1 jelû formanyomtatványon kell bejelenteni, mellé-

kelve az ajánlószelvényeket.
A jelölt nyilatkozatait a nyomtatvány 3. oldala tartalmazza. Az Európai Unió más tagállama állampolgárának bejelen-

tésekor kérni kell a jelölt nyilatkozatát arról, hogy az állampolgársága szerinti államban nem áll olyan jogszabályi, bíró-
sági vagy más hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem választható.

b) Polgármester- és fõpolgármester-jelöltek
A polgármester- és a fõpolgármester-jelölteket az E2 jelû formanyomtatványon kell bejelenteni, mellékelve az

ajánlószelvényeket.
A jelölt nyilatkozatait a nyomtatvány 3. oldala tartalmazza. A 10 000-nél több lakosú települések polgármester- és a

fõváros fõpolgármester-jelöltjei – amennyiben ilyen értelmû nyilatkozatot tettek – igényelhetik fényképük és önéletraj-
zuk nyilvánosságra hozatalát. E fényképek és önéletrajzok az Interneten, a televízió mûsorában és a nyomtatott
kiadványokban jelennek meg.

A fénykép és az önéletrajz mind a jelölés helyszínén, mind központilag átadható. Ha a jelölõ szervezet központilag kí-
vánja a jelöltjei fényképeit, önéletrajzait átadni, ezt jelezni kell a nyomtatványon és a számítógépes nyilvántartásban is.

A fényképet 9 cm × 13 cm-es méretben vagy számítógépes adathordozón (JPG formátumban, a fájl neveként a jelölt
személyi azonosítóját kell megadni), lehetõleg színesben kell mellékelni. Az önéletrajzot kinyomtatva és aláírva, vala-
mint gépi adathordozón, Word fájlban kell kérni, a fájl neveként itt is a személyi azonosítót kell megadni. Az önéletrajz
Word változatát, illetve a JPG formátumban megadott fényképet a VER rendszeren keresztül kell az OVI-hoz továbbíta-
ni. A jelölt arcfényképét és aláírt önéletrajzát a HVI ellátja a jelölt személyi azonosítójával, és zárt borítékban
folyamatosan az OVI-hoz továbbítja, amely gondoskodik azok számítógépes feldolgozásáról.

2.3. Listák és a listán szereplõ jelöltek bejelentése és nyilvántartásba vétele
A listát és a listán szereplõ jelölteket az illetékes választási bizottságnál az L1 jelû, valamint a hozzá csatolt kellõ szá-

mú L2 jelû formanyomtatványon kell bejelenteni. A megyei listák bejelentéséhez csatolni kell az ajánlószelvényeket is.
A települési/fõvárosi kerületi kompenzációs lista és a fõvárosi lista esetén a bejelentõnek a listaállítás feltételeinek
meglétét kell igazolnia.

Az L2 jelû formanyomtatvány minden kitöltött jelölt-tételéhez mellékelni kell az SZ jelû formanyomtatványt. Az
Európai Unió más tagállama állampolgárának lista jelöltjeként történõ bejelentésekor kérni kell a jelölt nyilatkozatát ar-
ról, hogy az állampolgársága szerinti államban nem áll olyan jogszabályi, bírósági vagy más hatósági rendelkezés hatá-
lya alatt, amely szerint nem választható, s azt az SZ jelû laphoz csatolni kell.

A listán állított jelöltek azonosítására, adataik rögzítésére, ellenõrzésére és az esetleges adateltérések kezelésére a
2.2. pontban leírtakat kell megfelelõen alkalmazni.

A listáról jelöltet törölni a bejelentés után is lehet. Ezen kívül a listán – az adatok korrekcióját kivéve – módosítani
nem lehet. A törlést, módosítást az L3 jelû bizonylaton lehet megadni, s a változtatások számítógépes rendszeren történõ
átvezetését követõen a 2.2. pontban leírtak szerint kell eljárni.

A közös lista bejelentése az elõbbiekben leírtaknak megfelelõen történik azzal az eltéréssel, hogy közös lista állítása
esetén a listát állító szervezetek képviselõinek egybehangzó nyilatkozatát kell kérni. A választási szervek a közös listá-
val kapcsolatos ügyekben egy kijelölt személyen keresztül tartják a listát állító szervezetekkel a kapcsolatot, ezért ennek
a személynek az adatait is meg kell adni a közös lista állításakor.
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A közös listák esetén a bejelentõktõl egy általuk megválasztott listaazonosító név megadását is kérni kell, amely az In-
terneten, a tájékoztatókban és kiadványokban jelenik meg. A megjeleníthetõ „listanév” hossza 30 karakter. Amennyiben
a bejelentõ nem adja meg a listanevet, fel kell hívni a figyelmét, hogy ilyen esetben a rendszer képez egy maximálisan
30 karakter hosszú azonosítót, mely a jelölõ szervezetek számítógépes azonosítóit kötõjellel egymás mögé fûzve
tartalmazza, s ezt fogja megjeleníteni.

Az illetékes választási iroda gondoskodik a kisorsolt listasorszámok számítógépes rögzítésérõl.

3. Az ajánlások ellenõrzéséhez kapcsolódó feladatok

3.1. Az ajánlások ellenõrzésének módjai, a rendszer mûködtetésének feltételei
A jelölt- és listaajánlások a területi SZL nyilvántartás adatait elérõ valamennyi (helyi SZL rendszerrel rendelkezõ tele-

pülési, okmányirodai és közigazgatási hivatalnál mûködõ) munkaállomásról ellenõrizhetõk a számítógépes névjegyzék-
állományra, a területi SZL-re és a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartására támaszkodva.

A TVI vezetõje a számítógépes jelölt- és listaajánlás ellenõrzõ rendszer munkaállomásainak helyérõl a választást
megelõzõ 65. napig tájékoztatja az OVI vezetõjét. A TVI vezetõje intézkedik a rendszer mûködési feltételeinek kialakí-
tásáról és a szükséges oktatások megtartásáról.

A jelölt- és listaajánlások számítógépes ellenõrzéséhez a közigazgatási hivatal vezetõje biztosítja a rendszer mûködte-
téséhez szükséges feltételeket.

3.2. Az ajánlás-ellenõrzés számítógéppel támogatott folyamata
A számítógépes jelöltajánlás-ellenõrzést meg kell elõzze az ajánlószelvények formai ellenõrzése. A formailag megfe-

lelõ ajánlószelvények számítógéppel támogatott ellenõrzése során vizsgálni kell, hogy
– létezik-e a nyilvántartásban az adott személyi azonosítóval rendelkezõ választópolgár;
– egyeznek-e a választópolgár személyiadat- és lakcímnyilvántartásbeli adatai az ajánlószelvény adataival;
– a választópolgár lakóhelye azon a településen, illetve abban a választókerületben van-e, ahol jelöltet ajánlott;
– a polgár választójogosult-e;
– a választópolgár nem ajánlott-e két vagy több jelöltet is, illetõleg egy jelöltet többször.
Az ajánlás-ellenõrzõ rendszer az ajánlószelvényen szereplõ személyi azonosító alapján – amennyiben ezzel az azono-

sítóval a fenti nyilvántartások valamelyikében szerepel a személy – megjeleníti az ajánló személyi adatait a képernyõn,
egyben javaslatot tesz az ajánlás elfogadására, felülvizsgálatára vagy visszautasítására.

A képernyõn megjelenõ adatokat a választási iroda ellenõrzést végzõ megbízottja összehasonlítja az ajánlószelvényen
szereplõ adatokkal, majd a megjelenített információk, valamint az összehasonlítás és az esetleges további ellenõrzés
eredményétõl függõen tesz javaslatot az ajánlás elfogadására. A rendszer a többszörös ajánlásokat is kiszûri.

Az egy jelöltre/listára vonatkozó összes ajánlószelvény feldolgozását követõen a választási iroda az ajánlószelvénye-
ket a számítógépes ellenõrzés eredményét tartalmazó kimutatással együtt átadja a választási bizottságnak, amely ezen in-
formáció felhasználásával dönt a jelölt, illetve lista nyilvántartásba vételérõl.

A bizottság döntését követõen a HVI, illetve a TVI haladéktalanul gondoskodik a jelölt/lista számítógépes nyilvántar-
tásba vételével kapcsolatos döntés, illetve az esetleg már nyilvántartásba vett jelölés/listaállítás megsemmisítésének
számítógépes rendszeren történõ átvezetésérõl.

4. A kisebbségi szervezetek, jelöltek bejelentése és nyilvántartásba vétele a települési kisebbségi önkormányzati kép-

viselõk választásán

4.1. Kisebbségi szervezetek bejelentése és nyilvántartásba vétele
A települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán induló kisebbségi szervezetek nyilvántartásba vételére

jelöltjeik bejelentését megelõzõen kell sor kerüljön. A bejelentést a Ve. 51. § (1) bekezdése szerinti választási
bizottságnál kell megtenni.

A kisebbségi jelölõ szervezet bejelentéséhez a KisP1 jelû formanyomtatvány áll rendelkezésre, amelyhez csatolni kell
a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából a választás kitûzését követõen kiállított kivonatot, valamint a
szervezet bírósághoz benyújtott alapszabályát.

A bejelentést fogadó választási iroda a jelölõ szervezetek valamennyi bejelentett adatát regisztrálja a számítógépes
nyilvántartásban. Az informatikai rendszerben több, azonos nevû szervezet nem regisztrálható. Az azonos nevû szerve-
zetek megkülönböztetésére a 2.1. pontban leírtak szerint kerül sor. A kisebbségi szervezet bejelentésével kapcsolatos
módosítási igényeket a KisP1 jelû formanyomtatvány ismételt kitöltésével lehet bejelenteni.

A kisebbségi jelölõ szervezet kérheti a szervezet nevének kisebbségi nyelven történõ feltüntetését is a szavazólapon.
Amennyiben a szervezet neve a magyar ABC betûivel nem leírható, a kisebbségi nyelven leírt szervezetnevet az N1-es
bizonylaton kell mellékelni.
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4.2. Kisebbségi jelöltek bejelentése és nyilvántartásba vétele
A kisebbségi jelölteket a KisE jelû formanyomtatványon kell bejelenteni. A kisebbségi képviselõjelölt kérheti nevé-

nek kisebbségi nyelven történõ feltüntetését is a szavazólapon. Amennyiben a jelölt neve a magyar ABC betûivel nem le-
írható, a kisebbségi nyelven leírt nevet az N1-es bizonylaton kell mellékelni.

Ha a jelöltként bejelentett választópolgár nem rendelkezik lakóhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – azon a
településen, ahol nyilvántartásba vételét kéri, a HVI vezetõje a választópolgár nevének és személyi azonosítójának meg-
adásával telefaxon keresi meg a jelölt lakóhelye szerint illetékes HVI vezetõjét, aki telefaxon tájékoztatja arról, hogy a
polgár szerepel-e a kisebbségi választói jegyzékben.

A jelöltek bejelentésére, regisztrációjára, azonosítására, adataik ellenõrzésére, és az esetleges adateltérések kezelésé-
re, valamint a közös jelöltekre egyébként a 2.2. pontban leírtak irányadóak.

A HVI a jelöltek HVB által kisorsolt szavazólapi sorrendjét haladéktalanul az okmányirodába továbbítja rögzítésre.

5. A kisebbségi szervezetek, listák és jelöltjeik bejelentése és nyilvántartásba vétele a területi és országos kisebbségi

önkormányzati képviselõk választásán

5.1. Kisebbségi szervezetek bejelentése és nyilvántartásba vétele
A kisebbségi jelölõ szervezet bejelentéséhez a KisP2 jelû formanyomtatvány áll rendelkezésre, amelyhez csatolni kell

a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából a választás kitûzését követõen kiállított kivonatot, valamint a
szervezet bírósághoz benyújtott alapszabályát.

A kisebbségi szervezet nyilvántartásba vétele meg kell elõzze a kisebbségi listák bejelentését. A területi és országos
kisebbségi önkormányzati választásokon a szervezet bejelentésére egyebekben a 4.1. pontban leírtakat kell megfelelõen
alkalmazni.

5.2. Kisebbségi listák és jelöltjeik bejelentése és nyilvántartásba vétele
A kisebbségi listát az illetékes választási bizottságnál a KisL1 jelû, valamint a hozzá csatolt kellõ számú KisL2 jelû

formanyomtatványon kell bejelenteni. A KisL2 jelû formanyomtatvány minden kitöltött jelölt-tételéhez mellékelni kell
a KisSZ jelû formanyomtatványt. A listán állított jelöltek csak a települési kisebbségi önkormányzati képviselõk válasz-
tásán megválasztott elektorok lehetnek, így amennyiben a listán állított jelölt kéri nevének kisebbségi nyelven történõ
feltüntetését a szavazólapon, ahhoz lehetõleg a települési kisebbségi önkormányzati választáson megadott kisebbségi
névadatot kell felhasználni.

A listán állított jelöltek azonosítására, adataik rögzítésére, ellenõrzésére és az esetleges adateltérések kezelésére egye-
bekben a 2.2. pontban leírtakat kell megfelelõen alkalmazni.

A kisebbségi listáról jelöltet törölni a bejelentés után is lehet. Ezen kívül a listán – az adatok korrekcióját kivéve – mó-
dosítani nem lehet. A törlést, módosítást a KisL3 jelû bizonylaton lehet megadni, s a változtatások számítógépes rendsze-
ren történõ átvezetését követõen a 2.2. pontban leírtak szerint kell eljárni.

A közös listát a KisL1 jelû, valamint a hozzá csatolt kellõ számú KisL2 jelû formanyomtatványon kell bejelenteni. A
közös kisebbségi listákkal kapcsolatban egyébként a 2.3. pontban leírtak szerint kell eljárni.

A TVI, illetõleg az OVI gondoskodik a kisorsolt listasorszámok számítógépes rögzítésérõl.
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P1. 1
2. melléklet 1. minta

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL�K ÉS 
POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 

JELÖL� SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A helyi önkormányzati képvisel�k és polgármesterek   . évi választásán az alábbi jelöl�
szervezet

nyilvántartásba vételét a következ� adatokkal kezdeményezzük 

nyilvántartásba vett adatait az alábbiak szerint módosítjuk 

A JELÖL� SZERVEZET ADATAI 

A választás során adatainkat az alábbiak szerint kívánjuk szerepeltetni: 

A jelöl� szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL) 

A jelöl� szervezet nevének rövidítése  A rövidítés a szavazólapon feltüntetend�

 Igen  Nem  

A szervezet neve kisebbségi nyelven, N1 bizonylaton mellékelve 
ha kéri feltüntetését a szavazólapon: magyar ABC bet�ivel leírva: 

A szervezet nevének megjelenítése kiadványokon: 

 magyar nyelven 
 angol nyelven 

A szervezet emblémája (jelképe vagy jelvénye)  Az embléma a szavazólapon feltüntetend�
mellékelve   fekete-fehér  színes Igen Nem 

A jelöl� szervezet kategóriája 
 párt 
 társadalmi szervezet 

A jelöl� szervezet bejelentésének helye 

 OVB TVB HVB 
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P1. 2
2. melléklet 1. minta

A JELÖL� SZERVEZET SZÉKHELYE, ELÉRHET�SÉGE

postai irányítószám: 

település + kerület : 

utca, házszám: 

telefonszáma/mobilszáma: 

faxszáma: 

E-MAIL címe: 

Képviseletre jogosult személy(ek) neve Aláírásra jogosult

Név: Önállóan: Együttesen: 

Név: Önállóan: Együttesen: 

Név: Önállóan: Együttesen: 

Név: Önállóan:  Együttesen: 

Név: Önállóan: Együttesen: 

A JELÖL� SZERVEZET KAPCSOLATTARTÓJÁNAK ADATAI:
neve:

címe: 
postai irányítószám: 

település + kerület : 

utca, házszám: 

telefonszáma/mobilszáma: 

faxszáma: 

E-MAIL címe: 

A szervezet bejelentéséhez a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából – a választás kit�zését
követ�en – kiállított kivonatot mellékelni kell! (Ve. 51. § (1)) 

Kelt: .

A bizonylat átvéve :  . 

A jelöl� szervezet képvisel�je
vagy meghatalmazottja

Választási iroda

. .

. .
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KisP1. 1
2. melléklet 1/a. minta

TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISEL�K VÁLASZTÁSA 

JELÖL� SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A települési                               kisebbségi önkormányzati képvisel�k    . évi választásán az 
alábbi jelöl� szervezet 

nyilvántartásba vételét a következ� adatokkal kezdeményezzük 

nyilvántartásba vett adatait az alábbiak szerint módosítjuk 

A JELÖL� SZERVEZET ADATAI 

A választás során adatainkat az alábbiak szerint kívánjuk szerepeltetni: 

A jelöl� szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL) 

A jelöl� szervezet nevének rövidítése  A rövidítés a szavazólapon feltüntetend�

 Igen  Nem  

A szervezet neve kisebbségi nyelven, N1 bizonylaton mellékelve 
ha kéri feltüntetését a szavazólapon: magyar ABC bet�ivel leírva: 

A szervezet nevének megjelenítése kiadványokon: 

 magyar nyelven 
 angol nyelven 

A jelöl� szervezet bejelentésének helye 

 OVB TVB HVB 
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KisP1. 2
2. melléklet 1/a. minta

A JELÖL� SZERVEZET SZÉKHELYE, ELÉRHET�SÉGE

postai irányítószám: 

település + kerület : 

utca, házszám: 

telefonszáma/mobilszáma: 

faxszáma: 

E-MAIL címe: 

Képviseletre jogosult személy(ek) neve Aláírásra jogosult

Név: Önállóan: Együttesen: 

Név: Önállóan: Együttesen: 

Név: Önállóan: Együttesen: 

Név: Önállóan:  Együttesen: 

Név: Önállóan: Együttesen: 

A JELÖL� SZERVEZET KAPCSOLATTARTÓJÁNAK ADATAI:
neve:

postai irányítószám: 

település + kerület : 

utca, házszám: 

telefonszáma/mobilszáma: 

faxszáma: 

E-MAIL címe: 

A szervezet bejelentéséhez a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából – a választás kit�zését
követ�en – kiállított kivonatot mellékelni kell! (Ve. 51. § (1) bek.) 
A jelöl� szervezet alapszabályát csatolni kell! (Ve. 115/J. § (1) bek.) 

Kelt: .

A bizonylat átvéve :  . 

A jelöl� szervezet képvisel�je
vagy meghatalmazottja

Választási iroda

. .

. .
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KisP2. 1
2. melléklet 1/b. minta

ORSZÁGOS ÉS TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISEL�K VÁLASZTÁSA 

JELÖL� SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A                              kisebbségi önkormányzati képvisel�k       . évi  

 országos  

 _____________________________________________ megyei/f�városi területi 

választásán az alábbi jelöl� szervezet 

nyilvántartásba vételét a következ� adatokkal kezdeményezzük 

nyilvántartásba vett adatait az alábbiak szerint módosítjuk 

A JELÖL� SZERVEZET ADATAI 

A választás során adatainkat az alábbiak szerint kívánjuk szerepeltetni: 

A jelöl� szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL) 

A jelöl� szervezet nevének rövidítése  A rövidítés a szavazólapon feltüntetend�

 Igen  Nem  

A szervezet neve kisebbségi nyelven, N1 bizonylaton mellékelve 
ha kéri feltüntetését a szavazólapon: magyar ABC bet�ivel leírva: 

A szervezet nevének megjelenítése kiadványokon: 

 magyar nyelven 
 angol nyelven 

A jelöl� szervezet bejelentésének helye 

 OVB  TVB 
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KisP2. 2
2. melléklet 1/b. minta

A JELÖL� SZERVEZET SZÉKHELYE, ELÉRHET�SÉGE

postai irányítószám: 

település + kerület : 

utca, házszám: 

telefonszáma/mobilszáma: 

faxszáma: 

E-MAIL címe: 

Képviseletre jogosult személy(ek) neve Aláírásra jogosult

Név: Önállóan: Együttesen: 

Név: Önállóan: Együttesen: 

Név: Önállóan: Együttesen: 

Név: Önállóan:  Együttesen: 

Név: Önállóan: Együttesen: 

A JELÖL� SZERVEZET KAPCSOLATTARTÓJÁNAK ADATAI:
neve:

postai irányítószám: 

település + kerület : 

utca, házszám: 

telefonszáma/mobilszáma: 

faxszáma: 

E-MAIL címe: 

A szervezet bejelentéséhez a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából – a választás kit�zését
követ�en – kiállított kivonatot mellékelni kell! (Ve. 51. § (1) bek.) 
A jelöl� szervezet alapszabályát csatolni kell! (Ve. 115/J. § (1) bek.) 

Kelt: .

A bizonylat átvéve :  . 

A jelöl� szervezet képvisel�je
vagy meghatalmazottja

Választási iroda

. .

. .
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E1. 1
2. melléklet 2. minta

EGYÉNI JELÖLT BEJELENTÉSE 

A helyi önkormányzati képvisel�k    . évi választásán 

 településen/f�városi kerületben 

 kislistás jelöltként 

 a  . számú egyéni választókerületben egyéni képvisel�jelöltként kérem 

adataim nyilvántartásba vételét a következ� adatokkal 

nyilvántartásba vett adataim módosítását az alábbiak szerint 

A jelölt személyi azonosítója: 

A jelölt családi neve: 

utóneve(i):

Kérem nevem kisebbségi nyelven történ� megjelenítését a szavazólapon az alábbiak szerint: 

N1 bizonylat mellékelve 

a magyar ABC bet�ivel leírva: 

A jelölt elérhet�ségi adatai:

lakcíme: 
postai irányítószám: 

település + kerület:

utca, házszám: 

telefonszáma/mobilszáma: 
faxszáma: 

E-MAIL címe: 

A jelölt:
 független jelölt 
 jelöl� szervezet(ek) jelöltje. 
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E1. 2
2. melléklet 2. minta

A jelöl� szervezet(ek) száma:  

A jelöl�
szervezet
sorszáma 

A jelöl� szervezet neve A szervezet 
képvisel�jének

aláírása

1. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

2. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

3. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

4. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

5. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

6. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

7. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

8. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

9. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

10. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

Közös jelölt esetén: 
 A jelöl� szervezetek neve a következ� formában jelenjen meg az Interneten, a tájékoztatókban és 

a kiadványokon (ennek hiányában a szervezetek közös neveként a max. 30 karakter hosszon, 
köt�jellel egymás után f�zött számítógépes azonosítóikat tüntetjük fel).

Kelt: , . . . 

  A jelölt saját kez� aláírása 
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E1. 3
2. melléklet 2. minta

A jelölt nyilatkozatai.

Kijelentem, hogy választójoggal rendelkezem és a jelölést elfogadom. 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen az önkormányzati képvisel�i megbízatással, 
illet�leg megválasztásom esetén az önkormányzati képvisel�i megbízatással összeférhetetlen 
tisztségemr�l lemondok. 

 saját kez� aláírás 

Nyilatkozom arról, hogy az állampolgárságom szerinti államban nem állok olyan jogszabályi, 
bírósági vagy más hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok választható. 
(Az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történ� bejelentése esetén.) 

 saját kez� aláírás 

Kijelentem, hogy az alábbi kisebbség képviseletét vállalom, hozzájárulok az adat kezeléséhez és 
nyilvánosságra hozatalához (csak egy kisebbség jelölhet� meg): 

 BOLGÁR  CIGÁNY  GÖRÖG 
 HORVÁT  LENGYEL  NÉMET 
 ÖRMÉNY  ROMÁN  RUSZIN 
 SZERB  SZLOVÁK  SZLOVÉN saját kez� aláírás 
 UKRÁN 

A bizonylat átvéve :  . . . 

Választási iroda 
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KisE 1
2. melléklet 2/a. minta

EGYÉNI JELÖLT BEJELENTÉSE 

A települési kisebbségi önkormányzati képvisel�k     . évi választásán 

 településen/f�városi kerületben 

 kisebbség képvisel�jelöltjeként kérem 

adataim nyilvántartásba vételét a következ� adatokkal 

nyilvántartásba vett adataim módosítását az alábbiak szerint 

A jelölt személyi azonosítója: 

A jelölt családi neve: 

utóneve(i):

Kérem nevem kisebbségi nyelven történ� megjelenítését a szavazólapon az alábbiak szerint 

N1 bizonylat mellékelve 

a magyar ABC bet�ivel leírva: 

A jelölt elérhet�ségi adatai:

lakcíme: 
postai irányítószám: 

település + kerület : 

utca, házszám: 

telefonszáma/mobilszáma: 
faxszáma: 

E-MAIL címe: 
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KisE 2
2. melléklet 2/a. minta

A jelöl� szervezet(ek) száma:  

A jelöl�
szervezet
sorszáma 

A jelöl� szervezet neve Képvisel�jének
 aláírása 

1. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

2. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

3. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

4. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

5. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

6. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

7. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

8. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

9. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

10. ...................................................................................................................
................................................................................................................... ...............................................

Közös jelölt esetén: 
 A jelöl� szervezetek neve a következ� formában jelenjen meg az Interneten, a tájékoztatókban és 

a kiadványokon (ennek hiányában a szervezetek közös neveként a max. 30 karakter hosszon, 
köt�jellel egymás után f�zött számítógépes azonosítóikat tüntetjük fel).

Kelt: , . . . 

  A jelölt saját kez� aláírása 
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KisE 3
2. melléklet 2/a. minta

A jelölt nyilatkozatai

Kijelentem, hogy választójoggal rendelkezem, és a jelölést elfogadom. 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a települési kisebbségi önkormányzati képvisel�i
megbízatással, illet�leg megválasztásom esetén a települési kisebbségi önkormányzati képvisel�i
megbízatással összeférhetetlen tisztségemr�l lemondok. 

 saját kez� aláírás 

Kijelentem, hogy a kisebbség képviseletét vállalom, 

a kisebbségi közösség nyelvét ismerem, 

a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismerem. 

Korábban más kisebbség kisebbségi önkormányzatának 

tagja vagy tisztségvisel�je nem voltam 

tagja vagy tisztségvisel�je voltam. 

 saját kez� aláírás 

A bizonylat átvéve : 

Választási iroda 



5276 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

E2. 1
2. melléklet 3. minta

POLGÁRMESTER-, F�POLGÁRMESTER-JELÖLT BEJELENTÉSE 

A helyi önkormányzati képvisel�k    . évi választásán 

 településen/f�városi kerületben 

 polgármesterjelöltként 

 f�polgármester-jelöltként 

kérem adataim nyilvántartásba vételét a következ� adatokkal 

kérem nyilvántartásba vett adataim módosítását az alábbiak szerint 

A jelölt személyi azonosítója: 

A jelölt családi neve: 

utóneve(i):

Kérem nevem kisebbségi nyelven történ� megjelenítését a szavazólapon az alábbiak szerint 

N1 bizonylat mellékelve 

a magyar ABC bet�ivel leírva 

A jelölt elérhet�ségi adatai:

lakcíme: 
postai irányítószám: 

település + kerület:

utca, házszám: 

telefonszáma/mobilszáma: 
faxszáma: 

E-MAIL címe: 

A jelölt:
 független jelölt 
 jelöl� szervezet(ek) jelöltje. 



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5277

E2. 2
2. melléklet 3. minta

A jelöl� szervezet(ek) száma:  

A jelöl�
szervezet
sorszáma 

A jelöl� szervezet neve Képvisel�jének
 aláírása 

1. ........................................................................................................
........................................................................................................ ............................................

2. ........................................................................................................
........................................................................................................ ............................................

3. ........................................................................................................
........................................................................................................ ............................................

4. ........................................................................................................
........................................................................................................ ............................................

5. ........................................................................................................
........................................................................................................ ............................................

6. ........................................................................................................
........................................................................................................ ............................................

7. ........................................................................................................
........................................................................................................ ............................................

8. ........................................................................................................
........................................................................................................ ............................................

9. ........................................................................................................
........................................................................................................ ............................................

10. ........................................................................................................
........................................................................................................ ............................................

Közös jelölt esetén: 
A jelöl� szervezetek neve a következ� formában jelenjen meg az Interneten, a tájékoztatókban és 
a kiadványokon (ennek hiányában a szervezetek közös neveként a max. 30 karakter hosszon, 
köt�jellel egymás után f�zött számítógépes azonosítóikat tüntetjük fel).

Kelt: , . . . 

  A jelölt saját kez� aláírása 



5278 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

E2. 3
2. melléklet 3. minta

A jelölt nyilatkozatai

Kijelentem, hogy választójoggal rendelkezem, és a jelölést elfogadom. 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a polgármesteri/f�polgármester megbízatással, 
illet�leg megválasztásom esetén a polgármesteri/f�polgármesteri megbízatással összeférhetetlen 
tisztségemr�l lemondok. 

 saját kez� aláírás 

Hozzájárulok, hogy fényképem és önéletrajzom nyilvánosságra kerüljön (csak 10 000-nél több 
lakosú település esetén) 

 mellékelve központilag kerül átadásra 

9x13-as arcfénykép 

önéletrajz írásban (max. 20 sor terjedelemben) 

önéletrajz MS-Word file-ban 

 saját kez� aláírás 

Kijelentem, hogy az alábbi kisebbség képviseletét vállalom, hozzájárulok az adat kezeléséhez és 
nyilvánosságra hozatalához (csak egy kisebbség jelölhet� meg): 

 BOLGÁR  CIGÁNY  GÖRÖG 
 HORVÁT  LENGYEL  NÉMET 
 ÖRMÉNY  ROMÁN  RUSZIN 
 SZERB  SZLOVÁK  SZLOVÉN  
 UKRÁN      
      saját kez� aláírás 

Megválasztásom esetén a polgármesteri megbízatást 

f�állásban
társadalmi megbízatásban 

kívánom ellátni (csak 3 000-nél kevesebb lakosú településen).  saját kez� aláírás 

A bizonylat átvéve : . . . 

Választási iroda



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5279

N1.
2. melléklet 4. minta

KISEBBSÉGI NYELV ÉS ÍRÁSMÓD BEJELENTÉSE 

Megye:

Település:

Kisebbség megnevezése:  

A jelölt személyi azonosítója:  

Az önkormányzati képvisel�k  .  évi választásán a 

 jelölt 

 jelöl� szervezet 

nevét kisebbségi nyelven és helyesírással az alábbiak szerint adjuk meg: 

A név magyar nyelven: 

A név kisebbségi nyelven és helyesírással: 

Kelt:    ,   év     hónap nap 

 A bejelent� aláírása 

Figyelem!

A jelölt nevét magyar nyelven az E1, E2, illetve a KisE, a jelöl� szervezet nevét pedig a P1, illetve
KisP1 nyomtatvánnyal egyez�en kell kitölteni. 
A vastag kereten belülre csak a kisebbségi nyelv� név írható, amely ezzel azonos formában és
min�ségben kerül a szavazólapra. 



5280 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

L1. 1
2. melléklet 5. minta

LISTA ÁLLÍTÁSÁNAK BEJELENTÉSE 

 A helyi önkormányzati képvisel�k    . évi választásán 

f�városi listát állítunk 

 megyében 

        a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú települések választókerületében megyei listát állítunk 
        a 10 000-nél több lakosú települések választókerületében megyei listát állítunk 

 településen / f�városi kerületben 
        kompenzációs listát állítunk. 

amelynek nyilvántartásba vételét a következ� adatokkal kezdeményezzük 
amelynek nyilvántartásba vett adatait az alábbiak szerint módosítjuk 

A választás során adatainkat az alábbiak szerint kívánjuk szerepeltetni: 

A lista típusa: 

 önálló 
 közös 

A listát állító jelöl� szervezet(ek) száma: 

A jelöl�
szervezet
sorszáma 

A jelöl� szervezet(ek) hivatalos neve 

1. .........................................................................................................................................................................................................................

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

2. .........................................................................................................................................................................................................................

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

3. .........................................................................................................................................................................................................................

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

4. .........................................................................................................................................................................................................................

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

5. .........................................................................................................................................................................................................................

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



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5281

L1. 2
2. melléklet 5. minta

A jelöl�
szervezet
sorszáma 

A jelöl� szervezet(ek) hivatalos neve 

6. .........................................................................................................................................................................................................................

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

7. .........................................................................................................................................................................................................................

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

8. .........................................................................................................................................................................................................................

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

9. .........................................................................................................................................................................................................................

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

10. .........................................................................................................................................................................................................................

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

Közös lista esetén: 
A jelöl� szervezetek neve a következ� formában jelenjen meg az Interneten, a tájékoztatókban és 
a kiadványokon (ennek hiányában a szervezetek közös neveként a max. 30 karakter hosszon, 
köt�jellel egymás után f�zött számítógépes azonosítóikat tüntetjük fel).

A listát állító jelöl� szervezet(ek)nek a lista ügyében meghatalmazott kapcsolattartója:

neve:

értesítési címe: 
postai irányítószám: 

település + kerület : 

utca, házszám: 

telefonszáma/mobilszáma: 

faxszáma: 

E-mail címe: 



5282 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

L1. 3
2. melléklet 5. minta

A listán f� jelöltet állítunk. 

A jelöltek névsorát oldalon mellékeljük.

Kelt: , . . . 

 aláírás aláírás aláírás 

 aláírás aláírás 

 aláírás aláírás aláírás 

 aláírás aláírás 

A bizonylat átvéve : . . . 

Választási iroda 



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5283

KisL1. 1
2. melléklet 5/a. minta

LISTA ÁLLÍTÁSÁNAK BEJELENTÉSE 

 A területi/országos                                kisebbségi önkormányzati képvisel�k

          . évi választásán 

országos kisebbségi listát állítunk

 f�városi kisebbségi listát állítunk

 megyében megyei kisebbségi listát állítunk 

amelynek nyilvántartásba vételét a következ� adatokkal kezdeményezzük 
amelynek nyilvántartásba vett adatait az alábbiak szerint módosítjuk 

A választás során adatainkat az alábbiak szerint kívánjuk szerepeltetni: 

A lista típusa: 

 önálló 
 közös 

A listát állító jelöl� szervezet(ek) száma: 

A jelöl�
szervezet
sorszáma 

A jelöl� szervezet(ek) hivatalos neve 

1. .........................................................................................................................................................................................................................

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

2. .........................................................................................................................................................................................................................

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

3. .........................................................................................................................................................................................................................

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

4. .........................................................................................................................................................................................................................

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

5. .........................................................................................................................................................................................................................

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

6. .........................................................................................................................................................................................................................

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



5284 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

KisL1. 2
2. melléklet 5/a. minta

A jelöl�
szervezet
sorszáma 

A jelöl� szervezet(ek) hivatalos neve 

7. .........................................................................................................................................................................................................................

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

8. .........................................................................................................................................................................................................................

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

9. .........................................................................................................................................................................................................................

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

10. .........................................................................................................................................................................................................................

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

Közös lista esetén: 
A jelöl� szervezetek neve a következ� formában jelenjen meg az Interneten, a tájékoztatókban és 
a kiadványokon (ennek hiányában a szervezetek közös neveként a max. 30 karakter hosszon, 
köt�jellel egymás után f�zött számítógépes azonosítóikat tüntetjük fel).

A listát állító jelöl� szervezet(ek)nek a lista ügyében meghatalmazott kapcsolattartója

neve:

értesítési címe: 
postai irányítószám: 

település + kerület : 

utca, házszám: 

telefonszáma/mobilszáma: 

faxszáma: 

E-mail címe: 



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5285

KisL1. 3
2. melléklet 5/a. minta

A listán f� jelöltet állítunk. 

A jelöltek névsorát oldalon mellékeljük.

Kelt: , . . . 

 aláírás aláírás aláírás 

 aláírás aláírás 

 aláírás aláírás aláírás 

 aláírás aláírás 

A bizonylat átvéve :     .           .    . 

Választási iroda 



5286 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

L2.
2. melléklet 6. minta

LISTA ÁLLÍTÁSA, KÉPVISEL�JELÖLTEK ADATAI 

A helyi önkormányzati képvisel�k    . évi választásán 

megyében/f�városban

településen/f�városi kerületben 

A listát állító szervezet(ek): 

1. .............................................................................................................................................  

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

2. .............................................................................................................................................  

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

3. .............................................................................................................................................  

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

4. .............................................................................................................................................  

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

5. .............................................................................................................................................  

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

6. .............................................................................................................................................  

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

7. .............................................................................................................................................  

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

8. .............................................................................................................................................  

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

9. .............................................................................................................................................  

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

10. .............................................................................................................................................  

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

1



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5287

L2.
2. melléklet 6. minta

A fenti szervezet(ek) által állított listán az alábbiakban            számú jelölt adatait adjuk meg�.

A jelölt 
sor-

száma
A jelölt adatai 

A jelölt személyi azonosítója:
A jelölt családi neve: 

������������������������������������������������������

utóneve(i): �����������������������������������������

SZ lapot mellékelte  EU állampolgár nyilatkozatát mellékelte  

A jelölt személyi azonosítója:
A jelölt családi neve: 

������������������������������������������������������

utóneve(i): �����������������������������������������

SZ lapot mellékelte  EU állampolgár nyilatkozatát mellékelte  

A jelölt személyi azonosítója:
A jelölt családi neve: 

������������������������������������������������������

utóneve(i): �����������������������������������������

SZ lapot mellékelte  EU állampolgár nyilatkozatát mellékelte  

A jelölt személyi azonosítója:
A jelölt családi neve: 

������������������������������������������������������

utóneve(i): �����������������������������������������

SZ lapot mellékelte  EU állampolgár nyilatkozatát mellékelte  

A jelölt személyi azonosítója:
A jelölt családi neve: 

������������������������������������������������������

utóneve(i): �����������������������������������������

SZ lapot mellékelte  EU állampolgár nyilatkozatát mellékelte  

Kelt,  . 

A listát állító jelöl� szervezet(ek) képvisel�inek szignói: A bizonylat átvéve: 

.

� Az „SZ” jel� lapot minden jelölthöz mellékelni kell.

2/.......

Választási iroda 

. .

. .



5288 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

KisL2.
2. melléklet 6/a. minta

LISTA ÁLLÍTÁSA, KÉPVISEL�JELÖLTEK ADATAI 

A területi / országos     kisebbségi önkormányzati képvisel�k

          .  évi választásán 

 országos listát állító szervezet(ek): 

       megyében/f�városban területi

 listát állító szervezet(ek): 

1. .............................................................................................................................................  

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

2. .............................................................................................................................................  

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

3. .............................................................................................................................................  

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

4. .............................................................................................................................................  

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

5. .............................................................................................................................................  

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

6. .............................................................................................................................................  

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

7. .............................................................................................................................................  

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

8. .............................................................................................................................................  

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

9. .............................................................................................................................................  

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

10. .............................................................................................................................................  

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

1



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5289

KisL2.
2. melléklet 6/a. minta

A fenti szervezet(ek) által állított listán az alábbiakban            számú jelölt adatait adjuk meg�.

A jelölt 
sor-

száma
A jelölt adatai 

A jelölt személyi azonosítója:
A jelölt családi neve: 

������������������������������������������������������

utóneve(i): �����������������������������������������

KisSZ lapot mellékelte  Szavazólapon jelenjen meg a neve kisebbségi nyelven 

A jelölt személyi azonosítója:
A jelölt családi neve: 

������������������������������������������������������

utóneve(i): �����������������������������������������

KisSZ lapot mellékelte  Szavazólapon jelenjen meg a neve kisebbségi nyelven 

A jelölt személyi azonosítója:
A jelölt családi neve: 

������������������������������������������������������

utóneve(i): �����������������������������������������

KisSZ lapot mellékelte  Szavazólapon jelenjen meg a neve kisebbségi nyelven 

A jelölt személyi azonosítója:
A jelölt családi neve: 

������������������������������������������������������

utóneve(i): �����������������������������������������

KisSZ lapot mellékelte  Szavazólapon jelenjen meg a neve kisebbségi nyelven 

A jelölt személyi azonosítója:
A jelölt családi neve: 

������������������������������������������������������

utóneve(i): �����������������������������������������

KisSZ lapot mellékelte  Szavazólapon jelenjen meg a neve kisebbségi nyelven 

Kelt,  . 

A listát állító jelöl� szervezet(ek) képvisel�inek szignói: A bizonylat átvéve: 

.

� A „KisSZ” jel� lapot minden jelölthöz mellékelni kell.

2/.......

Választási iroda 

. .

. .



5290 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

L3. 1
2. melléklet 7. minta

LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT HIBÁSAN MEGADOTT
ADATAINAK JAVÍTÁSA, KIESÉSÉNEK BEJELENTÉSE 

A helyi önkormányzati képvisel�k     . évi választásán 

 megyében / f�városban*

 településen / f�városi kerületben*

1. .....................................................................................................................................................................................

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

2. .....................................................................................................................................................................................

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

3. .....................................................................................................................................................................................

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

4. .....................................................................................................................................................................................

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

5. .....................................................................................................................................................................................

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

6. .....................................................................................................................................................................................

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

7. .....................................................................................................................................................................................

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

8. .....................................................................................................................................................................................

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

9. .....................................................................................................................................................................................

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

10. .....................................................................................................................................................................................

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

szervezet(ek) által állított listán 

a jelölt kiesését bejelentjük 

a nyilvántartásba vett jelölt adatait az alábbiak szerint módosítjuk 

                                                          
* A nem kívánt rész törlend�.



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5291

L3. 2
2. melléklet 7. minta

A jelölt 
sorszáma

A jelölt adatai

A jelölt személyi azonosítója:   
A jelölt neve: 
a/

b/ lakcíme : ..................................................................................................................................

A jelölt kiesésének oka 

a jelölésr�l lemondott 

választójoga megsz�nt

meghalt 

Kelt: , . . . 

 A jelölt saját kez� aláírása A listát állító jelöl�
 (lemondás esetén) szervezet(ek) képvisel�je

A bizonylat átvéve: . . .    
 Választási iroda 



5292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

KisL3. 1
2. melléklet 7/a. minta

LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT HIBÁSAN MEGADOTT
ADATAINAK JAVÍTÁSA, KIESÉSÉNEK BEJELENTÉSE 

A területi / országos � kisebbségi önkormányzati képvisel�k

   .     . évi választásán 

országos listát állító szervezet(ek): 

       megyében / f�városban területi

listát állító szervezet(ek): 

1. .....................................................................................................................................................................................

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

2. .....................................................................................................................................................................................

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

3. .....................................................................................................................................................................................

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

4. .....................................................................................................................................................................................

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

5. .....................................................................................................................................................................................

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

6. .....................................................................................................................................................................................

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

7. .....................................................................................................................................................................................

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

8. .....................................................................................................................................................................................

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

9. .....................................................................................................................................................................................

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

10. .....................................................................................................................................................................................

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

                                                          
� A nem kívánt rész törlend�



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5293

KisL3. 2
2. melléklet 7/a. minta

A fenti szervezet(ek) által állított listán 

a jelölt kiesését bejelentjük 

a nyilvántartásba vett jelölt adatait az alábbiak szerint módosítjuk 

A jelölt 
sorszáma

A jelölt adatai

A jelölt személyi azonosítója:   
A jelölt neve: 
a/

b/ lakcíme : ..................................................................................................................................

A jelölt kiesésének oka 

a jelölésr�l lemondott 

választójoga megsz�nt

meghalt 

Kelt: , . . . 

 A jelölt saját kez� aláírása A listát állító jelöl�
 (lemondás esetén) szervezet(ek) képvisel�je

A bizonylat átvéve:     
 Választási iroda 
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SZ.
2. melléklet 8. minta

LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 

Név:

Lakcím: 

Személyi azonosító: - - 

Kijelentem, hogy a helyi önkormányzati képvisel�k és polgármesterek . évi válasz-
tásán választójoggal rendelkezem, és a megyei / f�városi / kompenzációs* listás jelölést 
elfogadom.  

Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen az önkormányzati képvisel�i megbízatással, 
illet�leg megválasztásom esetén az önkormányzati képvisel�i megbízatással összeférhetetlen 
tisztségemr�l lemondok.

.............................................
saját kez� aláírás 

                                                          
* A nem kívánt rész törlend�
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KisSZ
2. melléklet 8/a. minta

KISEBBSÉGI LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 

Név:

Lakcím: 

Személyi azonosító: - - 

Kijelentem, hogy a   kisebbség  . évi területi / országos * kisebbségi 
önkormányzati választásán választójoggal rendelkezem, és a területi / országos kisebbségi *

listás jelölést elfogadom.  

Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a kisebbségi önkormányzati képvisel�i
megbízatással, illet�leg megválasztásom esetén a kisebbségi önkormányzati képvisel�i
megbízatással összeférhetetlen tisztségemr�l lemondok.

Kijelentem, hogy a kisebbség képviseletét vállalom, 

a kisebbségi közösség nyelvét ismerem, 

a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismerem. 

Korábban más kisebbség kisebbségi önkormányzatának 

tagja vagy tisztségvisel�je nem voltam 

tagja vagy tisztségvisel�je voltam. 

.............................................
saját kez� aláírás 

                                                          
* A nem kívánt rész törlend�
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2. melléklet 9. minta

JELENTÉS
a kisebbségi önkormányzati választások kit�zésér�l

az OVI részére 

 település HVB-je   napján  

megtartott ülésén az alábbi települési kisebbségi önkormányzati választás(oka)t t�zte ki: 

Kisebbség megnevezése 
A kit�zés napján a választói jegyzékben 

szerepl�k száma 

BOLGÁR

CIGÁNY

GÖRÖG

HORVÁT

LENGYEL

NÉMET

ÖRMÉNY

ROMÁN

RUSZIN

SZERB

SZLOVÁK

SZLOVÉN

UKRÁN

Kelt:   

 HVI vezet�je

. . . 

. . . 
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2. melléklet 10/1. minta

AJÁNLÓSZELVÉNY
polgármester választásához

A jelölt neve ............................................................................................

Jelöl� szervezet(ek) neve 
vagy „független jelölt”: ............................................................................................ 

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

Az ajánló választópolgár adatai: 

Név: ....................................................................................................................... 

Lakcím: ............................................................................................................... 

 ............................................. 
személyi azonosító         saját kez� aláírás 

(személyi szám) 

(rózsaszín) 

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL

A választásra jelöltet ajánlani az ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet. 

A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhet�. A 
választási törvény el�írása szerint a választópolgár csak egy polgármesterjelöltet támogathat, 
kizárólag azon a településen (f�városi kerületben), ahol lakóhelye van. Aki több jelöltet ajánlott, 
vagy aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 

A támogatni kívánt jelölt, továbbá a jelöl� szervezet(ek) nevét, valamint a jelöltet ajánló válasz-
tópolgár nevét, lakcímét, személyi azonosítóját (személyi számát) és saját kez� aláírását 
a megfelel� helyre kell beírni. Ha független jelöltet kíván támogatni, a jelöl� szervezet neve 
helyett a „független jelölt” meghatározást kell feltüntetni. 

A kitöltés után a tömbr�l leválasztott ajánlószelvény átadható a jelöltnek vagy képvisel�jének.

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyz�t�l lehet igényelni. 

 „Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el�nyt adni vagy 
ígérni, valamint az ajánlásért el�nyt kérni, illet�leg el�nyt vagy annak ígé-
retét elfogadni tilos.”  
[1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés] 
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2. melléklet 10/2. minta

AJÁNLÓSZELVÉNY
f�polgármester választásához

A jelölt neve ............................................................................................

Jelöl� szervezet(ek) neve 
vagy „független jelölt”: ............................................................................................ 

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

Az ajánló választópolgár adatai: 

Név: ....................................................................................................................... 

Lakcím: ............................................................................................................... 

 ............................................. 
személyi azonosító         saját kez� aláírás 

(személyi szám) 

(zöld)

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL

A választásra jelöltet ajánlani az ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet. 

A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhet�. A 
választási törvény el�írása szerint a választópolgár csak egy f�polgármester-jelöltet támogat-
hat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi 
ajánlása érvénytelen. 

A támogatni kívánt jelölt, továbbá a jelöl� szervezet(ek) nevét, valamint a jelöltet ajánló válasz-
tópolgár nevét, lakcímét, személyi azonosítóját (személyi számát) és saját kez� aláírását a 
megfelel� helyre kell beírni. Ha független jelöltet kíván támogatni, a jelöl� szervezet neve he-
lyett a „független jelölt” meghatározást kell feltüntetni. 

A kitöltés után a tömbr�l leválasztott ajánlószelvény átadható a jelöltnek vagy képvisel�jének.

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyz�t�l lehet igényelni. 

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el�nyt adni vagy 
ígérni, valamint az ajánlásért el�nyt kérni, illet�leg el�nyt vagy annak 
ígéretét elfogadni tilos.” 
[1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés] 
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2. melléklet 10/3. minta

AJÁNLÓSZELVÉNY
megyei / f�városi közgy�lés tagjainak választásához

A listát állító ............................................................................................

jelöl� szervezet(ek) neve:  .......................................................................................... 

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

Az ajánló választópolgár adatai: 

Név: ....................................................................................................................... 

Lakcím: ....................................................................……............................................ 

 ............................................. 
személyi azonosító         saját kez� aláírás 

(személyi szám) 

(fehér)

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL

A választásra jelöltet ajánlani az ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet. 

A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhet�. A 
választási törvény el�írása szerint a választópolgár csak egy listát támogathat, kizárólag abban 
a választókerületben, ahol lakóhelye van. Aki több listát, vagy aki ugyanazt a listát többször 
ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 

A támogatni kívánt listát, továbbá a jelöl� szervezet(ek) nevét, valamint a listát ajánló választó-
polgár nevét, lakcímét, személyi azonosítóját (személyi számát) és saját kez� aláírását a meg-
felel� helyre kell beírni. 

A kitöltés után a tömbr�l leválasztott ajánlószelvény átadható a jelöl� szervezet képvisel�jének.

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyz�t�l lehet igényelni. 

 „Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el�nyt adni vagy 
ígérni, valamint az ajánlásért el�nyt kérni, illet�leg el�nyt vagy annak ígé-
retét elfogadni tilos.” 

[1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés] 
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2. melléklet 10/4. minta

AJÁNLÓSZELVÉNY
önkormányzati képvisel� választásához

A jelölt neve: ............................................................................................

Jelöl� szervezet(ek) neve: .................................................................................... 
vagy „független jelölt”: 
 ............................................................................................ 

Az ajánló választópolgár adatai: 

Név: ....................................................................................................................... 

Lakcím: ............................................................................................................……... 

   

 ............................................. 
személyi azonosító         saját kez� aláírás 

(személyi szám) 

(sárga)

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL

A választásra jelöltet ajánlani az ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet. 

A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhet�. A 
választási törvény el�írása szerint a választópolgár csak egy jelöltet támogathat, kizárólag ab-
ban a választókerületben, ahol lakóhelye van. Aki több jelöltet, vagy aki ugyanazt a jelöltet 
többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 

A támogatni kívánt jelölt, továbbá a jelöl� szervezet(ek) nevét, valamint a jelöltet ajánló válasz-
tópolgár nevét, lakcímét, személyi azonosítóját (személyi számát) és saját kez� aláírását a 
megfelel� helyre kell beírni. Ha független jelöltet kíván támogatni, a jelöl� szervezet neve he-
lyett a „független jelölt” meghatározást kell feltüntetni. 

A kitöltés után a tömbr�l leválasztott ajánlószelvény átadható a jelöltnek vagy képvisel�jének.

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyz�t�l lehet igényelni. 

 „Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el�nyt adni vagy 
ígérni, valamint az ajánlásért el�nyt kérni, illet�leg el�nyt vagy annak ígé-
retét elfogadni tilos.”  

[1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés] 



3. melléklet a 29/2006. (V. 30.) BM rendelethez

Napközbeni jelentés a szavazáson megjelentek számáról és a rendkívüli eseményekrõl

A szavazás napján országos szinten hat alkalommal kell adatokat szolgáltatni a szavazókörökben megjelent és szava-
zólapot átvett választópolgárok számáról, valamint az ott történt rendkívüli eseményekrõl. Az adatok gyûjtésére és to-
vábbítására minden alkalommal fél órás idõintervallum áll rendelkezésre: 6.45–7.15, 8.45–9.15, 10.45–11.15,
12.45–13.15, 14.45–15.15 és 17.15–17.45, ezalatt kell az adatokat összegyûjteni és jelenteni.

A napközbeni jelentés rendszerének bizonylatai részben központi nyomtatványok (szavazóköri „Számlálólap”), rész-
ben helyben történõ sokszorosítással (települési/kerületi „Összesítõ lap”) kerülnek elõállításra.

1. Az adattovábbítás

Az adattovábbítás és adatfeldolgozás rendjét a TVI vezetõje határozza meg. A jelentési rendszer tervének kidolgozá-
sáért a HVI vezetõje, végrehajtásáért az SZSZB jegyzõkönyvvezetõje és a HVI vezetõje felelõs. A folyamat felügyeletét
a TVI vezetõje látja el.

1.1. Az adattovábbítás feltételeinek biztosítása
Ahhoz, hogy a jelentések megfelelõ idõben, megfelelõ helyen, a választási irodák rendelkezésére álljanak, az ügyvite-

li folyamat pontos megszervezése szükséges. A helyi adottságok számbavételével a várható adatmennyiség feldolgozá-
sára a lehetõ leggyorsabb adattovábbítási folyamatot kell kidolgozni, a mûködési feltételeket meg kell teremteni:

– a bizonylatok megfelelõ idõben történõ elõállítása, az elõre kitölthetõ adatok beírása, a szükséges mennyiségû má-
solati példány elõállítása és eljuttatása a szavazókörökbe, illetve a választási irodákhoz,

– a jelentési rendszer feltételeinek pontos ismerete (jelszórendszer az adatküldõ és az adatfogadó azonosítására),
– a választási irodákban megfelelõ számú adatfogadó személyzet biztosítása, munkabeosztásuk megszervezése

(ki, hol és mikor fogadja a beérkezõ adatokat),
– adatfogadás módjának meghatározása (azonosítókkal elõre kitöltött bizonylatok elõkészítése, a telefonon vagy fa-

xon érkezett adatok felvezetése a bizonylatokra),
– üzemképes technikai eszközök biztosítása megfelelõ számban (telefonvonalak, telefax készülékek, számítógép,

iratmásoló stb.),
– segédanyagok biztosítása a zökkenõmentes lebonyolításhoz (pl. tartalék faxpapír, másolópapír stb.).

1.2. Az adatfeldolgozó rendszer
A szavazóköri adatok összesítése központi számítógépes program segítségével történik.
A HVI-k szavazóköri jelentéseiket számítógépen rögzítik és továbbítják. A HVI a hálózat vagy az eszköz üzemképte-

lensége esetén a jelentést rögzítésre haladéktalanul a TVI vezetõje által kijelölt adatfeldolgozó helyre továbbítja.

2. Az SZSZB jegyzõkönyvvezetõje és a HVI feladatai

2.1. Az SZSZB jegyzõkönyvvezetõjének feladatai
Az elsõdleges adatszolgáltatást az SZSZB jegyzõkönyvvezetõje teljesíti. A szavazóköröknek a fenti idõintervallumok

kezdetekor kell adatot szolgáltatniuk a HVI részére.
Fontos, hogy a HVI és a jegyzõkönyvvezetõ az adatszolgáltatáshoz szükséges adatok gyûjtését és azok határidõre tör-

ténõ továbbításának feltételeit biztosítsa (az 1.1. pontban leírtak szerint). A szavazókörben megjelent, szavazólapot átve-
võ választók számának megállapításához „Számlálólap” áll rendelkezésre. A szavazók számáról és a jelentés idõpont-
jáig nyilvántartásba vett választópolgárok számáról a számlálólapon kell jelentést adni a HVI vezetõje részére. A megje-
lenés adatait a jegyzõkönyvvezetõ állapítja meg.

A „Számlálólap”-ot az utolsó jelentés után nem szabad vezetni.
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2.2. A HVI feladatai
2.2.1. A szavazás napja elõtt
A HVI rögzíti a „Zárólap” és a „Kis Zárólap” adatait.
2.2.2. A szavazás napján
A napközbeni jelentések elsõ összesítõje a HVI vezetõje, aki a szavazóköri adatokat az „Összesítõ lap”-on, gyûjti. A

HVI az adatokat számítógépen összesíti és továbbítja.
A HVI a kézi összesítés után haladéktalanul (telefonon vagy faxon) jelenti az adatokat az adatfeldolgozást végzõ HVI

részére, amely azt feldolgozza. Az adatfeldolgozást a megadott idõintervallumok végéig be kell fejezni.
A HVI a hálózat vagy az eszköz üzemképtelensége esetén a jelentéseket rögzítésre a TVI vezetõje által kijelölt adat-

feldolgozó helyre továbbítja.
A szavazás napján a rendkívüli események jelentését a HVI a napközbeni számítógépes rendszer segítségével teljesíti.

3. A TVI feladatai

Felügyeli a HVI-k tevékenységét. Vészhelyzet esetére megszervezi az adattovábbítás és az adatrögzítés feltételeit.

4. Az OVI feladatai

Mûködteti a számítógépes választási rendszert, fogadja a számítógépes hálózaton érkezõ napközbeni jelentések ada-
tait, folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot.
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3. melléklet 1. minta

Megye/F�város: ............................................................

Település /Kerület:  ............................................................... 

Szavazókör sorszáma:  ..................... 

Névjegyzéken szerepl�k száma 6.45: 8.45: 10.45:
(kisebbségi szavazókörnél nem változik): 12.45: 14.45: 17.15:

NAPKÖZBENI JELENTÉSEK

SZÁMLÁLÓLAPJA
a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról 

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 1100 1115 1110 

1125 1120 1135 1130 1145 1140 1155 1150 1165 1160 1175 1170 1185 1190 1195 

Felvettek száma (kisebbségi szavazókörnél nem kell kitölteni):

Jelentés a megjelentek számáról a helyi választási iroda részére. (A jelentett számot célszer� jelölni a 
számlálólapon!) 

Jelentési Megjelentek A jelentést adta A jelentést vette 
id� száma óra, perc aláírás  

     
     
     
     
     
     

Megjegyzés: A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes kockákba négy függ�leges és egy azokat 
középen keresztez� vízszintes vonalat húzunk. 

Telefon-, (fax)szám, amelyre 
a jelentést küldeni kell
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2006/64.szám
3. melléklet 2. minta 

MEGYE/F�VÁROS:      TELEPÜLÉS, KERÜLET:                             BIZONYLAT SORSZÁMA:................
  NAPKÖZBENI JELENTÉS HVI TÖLTI KI!

ÖSSZESÍT� LAP
A helyi és a kisebbségi önkormányzati képvisel�k    . évi választásán 

 JELENTÉS A ........ év....... hó ......nap                            órai állapotról**  

Szavazókör Szavazókörben***

sorszáma címe telefonszáma 
Névjegyzéken szerepl�k

száma a jelentéskor 

Jelentés id�pontjáig
szavazás céljából 

megjelentek száma 

Megjegyzés 

1* 2* 3* 4 5 6
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

A *-gal jelzett mez�ket a szavazást megel�z� napon kell kitölteni az azonosítókkal együtt. A 4-es és 5-ös mez�ket a szavazás napján telefonon vagy faxon jelenti 
az SZSZB jegyz�könyvvezet�je.
A ** -GAL JELÖLT SORBA A 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, VAGY A 17.30  ID�PONT ÍRANDÓ BE! 
A ***-gal jelölt rovatokba a kisebbségi önkormányzati választáson a szavazókörben szavazó valamennyi kisebbség névjegyzékén szerepl� választópolgárok 
számát összesítve kell beírni (az adat kisebbségi szavazókör esetén napközben nem változik). A jelentés id�pontjáig megjelentek számát ugyancsak valamennyi 
kisebbségre összesítve kell feltüntetni. 

FOGADÓ FELDOLGOZÓHELY: 

TELEFONSZÁM:

FAX-SZÁM:



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5305

3. melléklet 4. minta

JEGYZ�KÖNYV

a szavazás közben el�fordult fontosabb eseményr�l,
illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 

fenntartása érdekében tett intézkedésér�l
(kötelez� adattartalom)*

Készült: .......... év ..................... hó ...... nap ....................................... település ..................................
utca/út/tér ...... szám alatt, a .............. számú szavazókör helyiségében. 

Jelen vannak: 
 szavazatszámláló bizottság elnöke ............................................................  
 szavazatszámláló bizottság tagjai ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  

1. A szavazás közben el�forduló fontosabb esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének 
a rend fenntartása érdekében tett intézkedése: 

2. A szavazatszámláló bizottság szavazás ideje alatt hozott határozata: 

A határozat száma: 

A határozat tartalma: 

Kisebbségi vélemény és annak indoklása: 

.......................................,  ............ . év  ..................... hó  ....... . nap 

......................................................................
a szavazatszámláló bizottság elnöke 

A jelentés továbbítva: ...... . nap …… óra …… perc 

......................................................................
aláírás

                                             
* A jelen minta adattartalmával megegyez� tartalommal további jegyz�könyvek készíthet�k.



4. melléklet a 29/2006. (V. 30.) BM rendelethez

Az adatlapok feldolgozása

I.

Szervezési, ügyviteli feladatok

1. Az adatlapok elõállítása

1.1. Az adatlapok központi elõállítású nyomtatványok.

1.2. A telefonos adatjelentéshez a HVI megfelelõ számú adatlapot másol.

2. Az adatlapok kitöltése

2.1. A HVI vezetõje a szavazás napját megelõzõen kitölti az adatlap szavazóköri azonosító rovatát, továbbá a jelöltek
és listák adatait. E célból az okmányirodai HVI ellátja a hozzá tartozó HVI-ket a számítógépes rendszerbõl kinyomtatás-
ra kerülõ szavazóköri azonosítók jegyzékével és jegyzõkönyv kitöltési mintával.

2.2. Az adatlapok további adatait a jegyzõkönyvvezetõ tölti ki.

2.3. Legfontosabb tudnivalók:
a) minden rovat legyen kitöltve (ha nincs adat, akkor azt áthúzással kell jelölni),
b) a beírt adatok a rovatok közötti számszaki összefüggéseknek feleljenek meg,
c) az adatlap csak tollal tölthetõ ki,
d) a jegyzõkönyvvezetõ aláírása szerepeljen az adatlapon.

3. Az adatlapok továbbításának, feldolgozásának elõkészítése

A gyors továbbítás érdekében az adatokat telefonon, telefaxon vagy az adatlapok szállításával is továbbítani lehet.

3.1. A telefonos adattovábbításhoz az adatot küldõk számára azonosító jelszavakat kell kiadni.

3.2. A HVI-nél az adatok fogadását és ellenõrzését meg kell szervezni. A telefonos adatfogadó helyeket el kell látni
kellõ számú üres adatlappal.

II.

Az SZSZB jegyzõkönyvvezetõjének és a HVI-nek az elõzetes eredmény megállapításával kapcsolatos feladatai

4. A jegyzõkönyvvezetõ feladatai

4.1. A jegyzõkönyvvezetõ a szavazást megelõzõ nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok számát, a sza-
vazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok számát, valamint a választás befejezésekor a névjegyzéken sze-
replõk számát, továbbá a megye/fõváros, település/kerület nevét az adatlap és 2 jegyzõkönyvpéldány fejrovatába beírja.
E munkafázis elõkészítése a szavazókör bezárását közvetlenül megelõzõen is megkezdõdhet.

4.2. Az urnabontás, majd az elsõ szavazatszámlálás után a jegyzõkönyvvezetõ a polgármester-választás, a fõpolgár-
mester-választás, a megyei/fõvárosi listás választás szavazóköri elõzetes választási eredményét rögzítõ adatlapot – ha az
adatokat az adatlapok szállításával továbbítja, két példányban – kitölti. A kitöltött adatlapot a HVI vezetõjének utasítása
szerint azonnal továbbítja.

4.3. Ha a jegyzõkönyvvezetõ az adatlap kitöltésénél technikai hibát vét, s azt az adatlap továbbítása után észleli, az
adatlapot visszavonja, a javított adatokkal új adatlapot továbbít.

5. A HVI feladatai

5.1. A HVI a szavazás napján 19.00 órától fogadja a szavazókörökbõl beérkezõ adatlapokat. Ellenõrzi azok kitöltését,
majd az országos számítógépes szavazatösszesítõ rendszerben haladéktalanul rögzíti az adatokat.
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5.2. Hibás adatlap nem kerül a rendszerben feldolgozásra. Amennyiben adathiány van az adatlapon, vagy az adatrög-
zítés során a rendszer összefüggés-hibát, vagy egyéb hibát jelzett, a HVI vezetõje azonnal intézkedik az adatlap javításá-
ról és ezt követõ rögzítésérõl. A javítást a HVI az adatlapot kiállító jegyzõkönyvvezetõvel egyetértésben végzi.

5.3. Az adatlapokkal egy idõben a HVI-tõl már beérkezett jegyzõkönyvek is rögzíthetõk.

5.4. A HVI a hálózat vagy az eszközök üzemképtelensége esetén az adatlapot haladéktalanul a TVI vezetõjének ren-
delkezése szerinti tartalék helyszínre juttatja feldolgozásra.

5.5. Az adatlapok rögzítését a szavazás napján az OVI vezetõjének intézkedésére kell befejezni.

6. A TVI feladatai

Az OVI vezetõjének eltérõ tartalmú rendelkezéséig figyelemmel kíséri az országos számítógépes szavazatösszesítõ
rendszer mûködését, felügyeli az elõírt feladatok végrehajtását. Gondoskodik a szavazatösszesítés folyamatát akadályo-
zó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról az OVI egyidejû tájékoztatásával.

7. Az OVI feladatai

7.1. Az OVI vezetõjének rendelkezéséig a számítógépes választási rendszerben fogadja, összesíti az adatokat, és tájé-
koztatja a nyilvánosságot az elõzetes eredményrõl.

8. A települési kisebbségi önkormányzati választásokon az 1–7. pont rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni.
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4. melléklet 1. minta 

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL�K VÁLASZTÁSA 

ADATLAP
A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS* 

A F�POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS*
SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR�L

................................................................. f�város/megye

................................................................. település/kerület  .................. .szavazókör      

Kitöltötte: ....................................................................................................
                   jegyz�könyvvezet�  P. H. 

* Budapesten mind a polgármester-, mind a f�polgármester-választásról külön adatlapot kell kiállítani!!

PA

a) A választók nyilvántartása 

A szavazást megel�z�
nap 16 óráig a 

névjegyzékbe felvett 
választópolgárok

száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok
száma 

A választópolgárok 
száma a 

névjegyzékben a 
választás

befejezésekor 

Visszautasított
választópolgárok

száma 

A B C D 
    

b) Szavazás

Szavazóként
megjelentek száma 

Urnában lév�
szavazólapok

száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + / hiányzó: -)

Érvénytelen 
szavazatok 

száma 

Érvényes 
szavazatok száma 

A bizottság által 
vitatott

szavazólapok
száma 

E F G H I  K 
       

c) Érvényes szavazatok száma 

 Jelölt neve 
Azono-
sítója

Kapott
érvényes 
szavazat 

 Jelölt neve 
Azono-
sítója

Kapott
érvényes 
szavazat 

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

Figyelem!  
Kitöltés után ellen�rizze le!

C = A + B 
G = F – E  
F = H + I + K

I = Jelöltenkénti érvényes 
szavazatok összege 
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4. melléklet 1a. minta 

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL�K VÁLASZTÁSA 

ADATLAP
A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL�K

VÁLASZTÁSÁNAK SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR�L

................................................................. f�város / megye

................................................................. település / kerület  .................. .szavazókör      

Kitöltötte: ....................................................................................................
                   jegyz�könyvvezet�  P. H. 

KA

KISEBBSÉG:
a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma 

A szavazást megel�z�  nap 
16 órakor a kisebbségi 
választói jegyzékben 

szerepl� választópolgárok 
száma 

Visszautasított
választópolgárok

száma 

Szavazóként
megjelentek 

száma 

A D  E 
    

b) A szavazás adatai 

Urnában lév�
szavazólapok száma 

Eltérés a 
szavazóként
megjelentek 

számától  
(többlet: +; 
hiány: –) 

Érvénytelen 
szavazólapok száma

Érvényes 
szavazólapok száma

Érvényes 
szavazatok száma 

összesen 

A bizottság által 
vitatott

szavazólapok
száma 

F G H I J  K 
       

c) Érvényes szavazatok száma 

 Jelölt neve 
Azono-
sítója

Kapott
érvényes 
szavazat 

 Jelölt neve 
Azono-
sítója

Kapott
érvényes 
szavazat 

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

Figyelem!  
Kitöltés után ellen�rizze le!

G = F - E 
F = H + I + K 

J = Jelöltenkénti érvényes 
szavazatok összege 
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4. melléklet 2. minta 

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL�K VÁLASZTÁSA 

ADATLAP
A MEGYEI/F�VÁROSI KÖZGY�LÉS VÁLASZTÁSÁNAK 

SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR�L

................................................................. megye / f�város

................................................................. település/kerület  .................. .szavazókör      

Kitöltötte: ....................................................................................................
                   jegyz�könyvvezet�  P. H. 

LA

a) A választók nyilvántartása 

A szavazást megel�z�
nap 16 óráig a 

névjegyzékbe felvett 
választópolgárok

száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok
száma 

A választópolgárok 
száma a 

névjegyzékben a 
választás

befejezésekor 

Visszautasított
választópolgárok

száma 

A B C D 
    

b) Szavazás

Szavazóként
megjelentek száma 

Urnában lév�
szavazólapok

száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + / hiányzó: -)

Érvénytelen 
szavazatok 

száma 

Érvényes 
szavazatok száma 

A bizottság által 
vitatott

szavazólapok
száma 

E F G H I  K 
       

c) Érvényes szavazatok száma 

 Lista neve 
Azono-
sítója

Kapott
érvényes 
szavazat 

 Lista neve 
Azono-
sítója

Kapott
érvényes 
szavazat 

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

Figyelem!  
Kitöltés után ellen�rizze le!

C = A + B 
G = F – E  
F = H + I + K

I = Jelöltenkénti érvényes 
szavazatok összege 
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4. melléklet 3. minta

ADATLAP VISSZAVONÁSA 

Az el�zetes szavazatösszesítés számítógépes rendszerében feldolgozott,  

..........................................................................település

szavazóköri jegyz�könyvvezet�je által kiállított
polgármesteri / f�polgármesteri / megyei/f�városi közgy�lési / kisebbségi * 

adatlapot a feldolgozásból visszavonom.

Az adatlap azonosítója: 

 megye település szavazókör CDV 

polgármesteri/f�polgármesteri: (1) PA

megyei/f�városi közgy�lési: (2) LA

kisebbségi: (3)   KA

kisebbség megnevezése: 

*A nem kívánt szöveg törlend�!

Dátum:     ............... év .................... hó .......... .nap .......... óra .......... perc 

...............................................................
HVI vezet�je



5. melléklet a 29/2006. (V. 30.) BM rendelethez

A jegyzõkönyvek feldolgozása

I.

A választás eredménye

1. A választás eredményének megállapításában a HVB-ket és a TVB-ket a választási irodák az országos számítógé-
pes szavazatösszesítõ rendszer mûködtetésével támogatják.

Valamennyi szavazóköri jegyzõkönyvet számítógéppel fel kell dolgozni. Számítógépes adatfeldolgozásra a jegyzõ-
könyvek 1. példánya szolgál.

II.

Szervezési, ügyviteli feladatok

A jegyzõkönyvek elõállítása, eljuttatásuk a szavazókörökbe

2. A szavazóköri jegyzõkönyvek központi elõállítású nyomtatványok, melyeket a HVI – szavazókörönként és válasz-
tástípusonként 2–2 példányban – a központi szállítódobozban kap meg. A nyomdából a TVI-kbe történõ szállításról az
OVI vezetõje, a TVI-bõl a HVI-khez történõ szállításról a TVI vezetõje rendelkezik.

III.

A választási irodák feladatai

A HVI feladatai

3. A szavazás napja elõtt

3.1. Ellenõrzi a megkapott szavazólapok és szavazóköri jegyzõkönyvek tartalmának egyezõségét. A jegyzõkönyvekre
felvezeti a szavazóköri azonosítókat a választás-elõkészítõ rendszerbõl kinyomtatott szavazóköri lista felhasználásával.

3.2. Megszervezi a szavazóköri szállítódobozok biztonságos õrzését.

4. A szavazás napján és azt követõen

4.1. Jogi és számszaki szempontból ellenõrzi a beérkezett szavazóköri jegyzõkönyvek rovatainak pontos kitöltését. A
hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzõkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét.

4.2. A HVI a szavazóköri jegyzõkönyveket haladéktalanul feldolgozza, üzemzavar esetén a szavazóköri jegyzõköny-
vek 1. példányait a TVI vezetõjének rendelkezése szerinti feldolgozási helyre szállítja.

4.3. Az adatrögzítés során a rendszer jelzi a jegyzõkönyvben lévõ hibákat. A HVI ezt követõen a 4.1. pont szerint jár
el, s a jegyzõkönyv javítását követõen intézkedik az adatok számítógépes rendszerbeli korrekciójáról is.

4.4. A HVB döntésének elõkészítéseként a HVI a települési/kerületi választókerületek (képviselõjelöltek, polgármes-
terjelölt, kisebbségi) szavazóköri jegyzõkönyvei tekintetében tételesen ellenõrzi a jegyzõkönyvek és a számítógépes
adatok egyezõségét, a gépi állományt szükség esetén a jegyzõkönyvnek megfelelõen javítja. Az ellenõrzés eredményérõl
írásban tájékoztatja a HVB-t. Az eredmény megállapítása után rögzíti az összesítõ jegyzõkönyveket is.

4.5. A területi/fõvárosi választókerületek szavazóköri jegyzõkönyveinek 1. példányait a HVI haladéktalanul a
TVI-hez szállítja.

4.6. A települési szavazóköri jegyzõkönyvek 1. példányait a TVI vezetõje által meghatározott rend szerint a TVI-hez
továbbítja.

4.7. A HVI vezetõje a szavazóköri jegyzõkönyvek 2. példányának megtekintését a szavazást követõ 3 napon át bizto-
sítja, majd azokat 90 nap, illetve kifogás esetén – a 90 napot meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása után
irattározza.
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4.8. Az összesítõ jegyzõkönyvek 1. példányait – az EVK-eredményt megállapító jegyzõkönyvek kivételével – a TVI
vezetõje által meghatározott rend szerint legkésõbb a szavazást követõ második nap 14.00 óráig a TVI-hez továbbítja.

Az okmányirodai HVI feladatai

5. A szavazás napja elõtt
Az okmányirodai HVI a szavazás napja elõtt 3 nappal elkészíti a választás-elõkészítõ rendszerbõl a szavazóköri és a

településazonosítókat tartalmazó listákat, valamint a jegyzõkönyv kitöltési mintákat, és a HVI-knek átadja azokat.

A TVI feladatai

6. A szavazás napja elõtt

6.1. A TVI vezetõje kiadja a jegyzõkönyvek feldolgozásával és továbbításával kapcsolatos utasítását.

7. A szavazás napján és azt követõen

7.1. A TVI vezetõjének döntése szerint fogadja a területi választókerületi szavazóköri jegyzõkönyvek 1. példányait,
valamint legkésõbb a szavazást követõ második nap 14.00 óráig a települési összesítõ jegyzõkönyvek 1. példányait, az
EVK-eredményt megállapító jegyzõkönyvek kivételével.

7.2. A TVB döntésének elõkészítéseként tételesen ellenõrzi a területi választókerületi szavazóköri (megyei/fõvárosi
listás, fõpolgármester-jelölt) szavazóköri jegyzõkönyvek és a számítógépes adatok egyezõségét, a gépi állományt szük-
ség esetén a jegyzõkönyvnek megfelelõen javítja. Az ellenõrzés eredményérõl írásban tájékoztatja a TVB-t. Az
eredmény megállapítása után rögzíti az összesítõ jegyzõkönyveket is.

7.3. A települési és a területi választókerületi összesítõ jegyzõkönyvek 1. példányait – az EVK-eredményt megállapító
jegyzõkönyvek kivételével – továbbítja az OVI-hoz.

7.4. A szavazóköri jegyzõkönyvek 1. példányait és az EVK-eredményt megállapító jegyzõkönyvek 1. példányait le-
véltári dobozban elhelyezve a szavazást követõ 90. nap után, külön intézkedés szerint továbbítja az OVI-hoz.

Az OVI feladatai

8. Az OVI figyelemmel kíséri az elõírt elõkészítési teendõk végrehajtását és a jegyzõkönyvek feldolgozásának állá-
sát, valamint a 4.4. és a 7.2. pontban foglalt feladatok végrehajtását.

9. Az OVI fogadja a települési és a területi választókerületi összesítõ jegyzõkönyvek 1. példányait, az EVK-ered-
ményt megállapító jegyzõkönyvek kivételével.

10. Az OVI a hozzá beérkezett jegyzõkönyvek 1. példányát 90 nap –, illetve kifogás esetén a 90. napot meghaladó el-
bírálásnál az ügy jogerõs lezárása – után átadja az országos levéltárnak.

2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5313
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5. melléklet 1. minta

...........................................................................
megye 

...........................................................................
 település       Ez a ................. számú példány.

���
Készült  ............... év ......................................... hó ............... napján ...................................................... település alábbi

helyen lév� szavazóköri helyiségében: ................................................................................................................................

Az urna lezárásakor jelen vannak:

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el�tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása után 
az els�ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen�rz� lapot elhelyezte. 

A szavazás ......... órakor kezd�dött.  

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P.H.   ........................................ ........................................ 

jegyz�könyvvezet�

szavazókör

SZAVAZÓKÖRI JEGYZ�KÖNYV

10 000 VAGY ENNÉL KEVESEBB LAKOSÚ TELEPÜLÉS
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ�KÖNYVE

Ez a jegyz�könyv tartalmazza a polgármester- és a kislistás választás  
szavazóköri adatait.

A

A szavazatszámláló bizottság állítja ki 
két példányban!
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5. melléklet 1. minta

     ��� számú szavazóköre 

Azonosító:�� ��� ����

a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma 

A szavazást megel�z�
nap 16 óráig a 

névjegyzékbe felvett 
választópolgárok

száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok
száma 

A választópolgárok 
száma a 

névjegyzékben a 
választás

befejezésekor 

Visszautasított
választópolgárok

száma 

Szavazóként
megjelentek száma 

A B C  D  E 
       

b) A jegyz�könyvhöz csatolt betétlapok száma (db)

Polgármesteri: _________ Kislistás: _________ 

Figyelem! 
a)  A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok összegével (C = A + B) 
b)  A G rovatokba beírt számnak egyenl�nek kell lennie a C és D oldalakon az F rovatokba beírt szám és az E rovatba írt 

szám különbségével. Többlet szavazólap esetén a különbség pozitív el�jel�, ha az urnából hiányzik szavazólap, 
negatív el�jel� (G1 = F1 – E; G2 = F2 – E ) 

c)  A C és D oldalakon az F rovatokba beírt számnak egyenl�nek kell lennie az H és I rovatokba beírt számok 
összegével. (F1 = H1 + I1; F2 = H2 + I2) 

d)  Az érvényes szavazatok jelöltenkénti számát a jegyz�könyv következ� oldalain kell feltüntetni. 
e) Az A - E rovatokba írt számoknak meg kell egyezniük a megyei közgy�lés választásának szavazóköri 

eredményér�l kiállított jegyz�könyv megfelel� rovataiba írt számokkal.

A   V Á L A S Z T Á S   S Z A V A Z Ó K Ö R I   E R E D M É N Y E

B SZAVAZÓKÖRI JEGYZ�KÖNYV

.....................................................................................................................
f�város, kerület / megye, település
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    ��� számú szavazókör 

Azonosító:�� ��� ����
A szavazás adatai

Az urnában lév�
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes szavazatok 
száma 

F1 G1 H1 I1 
    

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET(EK) NEVE

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET(EK) NEVE

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat

1
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 11
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
2

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

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

.....................................................
��� 12

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

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

.....................................................
���

3
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 13
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
4

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

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

.....................................................
��� 14

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

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

.....................................................
���

5
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 15
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
6

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

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

.....................................................
��� 16

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

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

.....................................................
���

7
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 17
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
8

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

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

.....................................................
��� 18

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

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

.....................................................
���

9
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 19
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
10

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

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

.....................................................
��� 20

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

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

.....................................................
���

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20)  ............................  

Rontott szavazólapok száma: .................................. 

20-nál több jelölt esetén a C betétlapon kell folytatni. A kitöltött C betétlapok számát a B oldalon kell feltüntetni. 

Figyelem! A C lap(ok)on  szerepl� jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a I1 
rovatba beírt számmal! 

CPOLGÁRMESTER

A Z   É R V É N Y E S   S Z A V A Z A T O K   S Z Á M A   J E L Ö L T E N K É N T

.........................................................................................................................
megye, település



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5317

5. melléklet 1. minta

���

Azonosító:   �� ��� ����

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

Érvényes szavazatok száma összesen ezen a pótlapon: = ............................................... 

A betétlapokon a jelölteket folytatólagosan kell sorszámozni. 

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  J E L Ö L T E N K É N T

C/....POLGÁRMESTER............................................ .................
megye, település 

számú 
szavazókör
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���
Azonosító: �� ��� ����
A szavazás adatai 

Urnában lév�
szavazólapok

száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától (F2-E)

(többlet: +; hiány: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazatok 
száma összesen 

F2 G2 H2 I2 J2 
     

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

1
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 13
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
2

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

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

.....................................................
��� 14

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

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

.....................................................
���

3
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 15
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
4

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

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

.....................................................
��� 16

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

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

.....................................................
���

5
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 17
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
6

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

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

.....................................................
��� 18

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

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

.....................................................
���

7
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 19
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
8

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

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

.....................................................
��� 20

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

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

.....................................................
���

9
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 21
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
10

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

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

.....................................................
��� 22

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

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

.....................................................
���

11
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 23
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
12

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

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

.....................................................
��� 24

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

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

.....................................................
���

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-24)  .........................  Rontott szavazólapok száma: ..........................................
Jogosulatlan szavazás miatt érvénytelennek nyilvánított szavazatok száma összesen: ..........................................................

Figyelem! A D lap(ok)on szerepl� jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a J2 
rovatba írt számmal. 24-nél több jelölt esetén a D betétlap(ok)on kell folytatni. A kitöltött D betétlapok számát a B 
oldalon kell feltüntetni. 

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  J E L Ö L T E N K É N T

számú 
szavazókör

....................................................................................................
megye, település 

D KISLISTÁS
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���
Azonosító: �� ��� ����

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

Érvényes szavazatok száma összesen ezen a pótlapon: = ............................................... 

A betétlapokon a jelölteket folytatólagosan kell sorszámozni. 

számú 
szavazókör

....................................................................................................
megye, település 

D/.... KISLISTÁS

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  J E L Ö L T E N K É N T
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��� számú szavazókör  

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 

A szavazás ........... órakor befejez�dött, az urna sértetlen és az ellen�rz� lap az urnában volt. 
A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat 

a polgármester-választásnál  alkalommal, 

a kislistás választásnál  alkalommal számlálta meg. 

A jegyz�könyv 1. példányának mellékletei: 
�� a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 
�� a szavazás közben el�fordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 

fenntartása érdekében tett intézkedései. 

A jegyz�könyv els� és második példányát, valamint a mellékleteiket a helyi választási irodához kell szállítani. A többi 
másolati példányt a jelöltet állító jelöl� szervezet(ek), független jelöltek képvisel�inek kell átadni. 

A   J E G Y Z � K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Jelöl� szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P.H.   ........................................ ........................................ 

jegyz�könyvvezet�

..........................................................................................
megye, település 

E
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5. melléklet 1/a. 

  KISEBBSÉG 

...........................................................................
megye 

...........................................................................
 település 

���
Készült  ............... év ......................................... hó ............... napján ...................................................... település alábbi

helyen lév� szavazóköri helyiségében: ................................................................................................................................

Az urna lezárásakor jelen vannak: 

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el�tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása 
után az els�ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen�rz� lapot elhelyezte. 
A szavazás .........órakor kezd�dött. 

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P.H.   ........................................ ........................................ 

jegyz�könyvvezet�

szavazókör

JEGYZ�KÖNYV

TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL�K
VÁLASZTÁSÁNAK JEGYZ�KÖNYVE

A

Ez a ........ számú példány. 

A jegyz�könyvet két példányban kell kiállítani! 
Az A-D oldalakat a szavazatszámláló bizottság tölti ki.
Az E-F oldalakat a HVB tölti ki abban az esetben, ha a 

településen csak egy kisebbségi szavazókör van. 
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5. melléklet 1/a. 

��� számú szavazókör

Azonosító:�� ��� ���� Kisebbség:

a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma 

A kisebbségi választói 
jegyzéken szerepl�

választópolgárok száma 

Visszautasított
választópolgárok száma

Szavazóként
megjelentek száma 

A D  E 
    

b) A szavazás adatai 

Urnában lév�
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazatok 
száma összesen 

F G H I J 
     

Rontott szavazólapok száma: .................................. 

c) A jegyz�könyvhöz csatolt betétlapok száma (db) ..............

Figyelem! 
a)  A G rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie az F és az E rovatokba írt számok különbségével. Többlet 

szavazólap esetén a különbség pozitív el�jel�, ha az urnából hiányzik szavazólap, negatív el�jel�. (G = F - E) 

b)  Az F rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie az H és I rovatba beírt számok összegével. (F = H+I) 

c)  Az érvényes szavazatok jelöltenkénti számát a jegyz�könyv következ� oldalain kell feltüntetni. 

A   V Á L A S Z T Á S   S Z A V A Z Ó K Ö R I   E R E D M É N Y E

B
......................................................................................................

megye, település 
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5. melléklet 1/a. 

   ��� számú szavazókör  

Azonosító:�� ��� ���� Kisebbség:

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

1
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 11
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
2

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

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

.....................................................
��� 12

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

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

.....................................................
���

3
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 13
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
4

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

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

.....................................................
��� 14

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

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

.....................................................
���

5
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 15
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
6

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

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

.....................................................
��� 16

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

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

.....................................................
���

7
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 17
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
8

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

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

.....................................................
��� 18

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

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

.....................................................
���

9
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 19
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
10

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

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

.....................................................
��� 20

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

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

.....................................................
���

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20)  .......................    

Jogosulatlan szavazás miatt érvénytelennek nyilvánított szavazatok száma összesen: ...............................................

20-nál több jelölt esetén a C betétlapon kell folytatni. A kitöltött C betétlapok számát a B oldalon kell feltüntetni. 

Figyelem! A C lap(ok)on szerepl� jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a J 
rovatba beírt számmal! 

C

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  J E L Ö L T E N K É N T

...................................................................................................
megye, település 
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5. melléklet 1/a. 

��� számú szavazókör   

Azonosító:�� ��� ���� Kisebbség:

        

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

Érvényes szavazatok száma összesen ezen a pótlapon: = ............................................... 

A betétlapokon a jelölteket folytatólagosan kell sorszámozni. 

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  J E L Ö L T E N K É N T

.............................................................................................................
megye, település 

C/.....



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5325

5. melléklet 1/a. 

��� számú szavazókör 

A szavazatszámlálás során jelen vannak:

A szavazás .......... .órakor befejez�dött, az urna sértetlen és az ellen�rz� lap az urnában volt. 

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat alkalommal számolta  meg. 

A jegyz�könyv 1. példányának mellékletei: 
�� a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 
�� a szavazás közben el�fordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 

fenntartása érdekében tett intézkedései. 

A jegyz�könyv els� és második példányát, valamint a mellékleteiket a helyi választási irodához kell szállítani. A többi 
másolati példányt a jelöltet állító jelöl� szervezet(ek) képvisel�inek kell átadni. 

A   J E G Y Z � K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Jelöl� szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P.H.   ........................................ ........................................ 

jegyz�könyvvezet�

.........................................................................................................
f�város. kerület / megye, település D
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5. melléklet 1/a. 

A   V Á L A S Z T Á S   E R E D M É N Y E 

A települési                                     kisebbségi önkormányzati választás 

 eredménytelen volt, mert 5-nél kevesebb jelölt kapott érvényes szavazatot 

 eredményes volt 

A  M A N D Á T U M O K  K I O S Z T Á S A

A választás eredménye alapján a megválasztott települési kisebbségi önkormányzati képvisel�-testület tagjai: 

Név Jelöl� szervezet Azonosító 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

A mandátumkiosztás során a C lapon              és  sorszámon felvett jelöltek mandátumhoz jutását 
sorsolás útján állapította meg a választási bizottság. 

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 

   

 P.H. 

E

......................................................................................................
megye, település 

A helyi választási bizottság tölti ki, 
ha a települési kisebbségi önkormányzati választás egy szavazókörben került lebonyolításra 
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5. melléklet 1/a. 

A   J E G Y Z � K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Jelöl� szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

F
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5. melléklet 2. minta

...........................................................................    
megye 

...........................................................................     
 település       Ez a ................. számú példány.

���
Készült  ............... év ......................................... hó ...............napján ...................................................... település alábbi

helyen lev� szavazóköri helyiségében: ..........................................................................................................

Az urna lezárásakor jelen vannak:

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el�tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása után 
az els�ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen�rz� lapot elhelyezte 

A szavazás ......... órakor kezd�dött.  

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P.H.   ........................................ ........................................ 

jegyz�könyvvezet�

szavazókör

SZAVAZÓKÖRI JEGYZ�KÖNYV

10 000-NÉL TÖBB LAKOSÚ TELEPÜLÉS  
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ�KÖNYVE

Ez a jegyz�könyv tartalmazza a polgármester- és az egyéni választókerületi 
önkormányzati választás szavazóköri adatait.

A

A szavazatszámláló bizottság állítja ki 
két példányban!
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5. melléklet 2. minta

     ��� számú szavazókör 

Azonosító:�� ��� ����

a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma 

A szavazást megel�z�
nap 16 óráig a név-

jegyzékbe felvett vá-
lasztópolgárok száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok
száma 

A választópolgárok 
száma a névjegyzék-
ben a választás befe-

jezésekor 

Visszautasított
választópolgárok

száma 

Szavazóként
megjelentek 

száma 

A B C  D  E 
       

b) a jegyz�könyvhöz csatolt betétlapok száma (db) 

Polgármesteri: _________ Egyéni választókerületi : _________ 

Figyelem! 
a)  A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok összegével (C = A+B) 
b)  A G rovatokba beírt számnak egyenl�nek kell lennie a C és D oldalakon az F rovatokba beírt szám és az E rovatba írt 

szám különbségével. Többlet szavazólap esetén a különbség pozitív el�jel�, ha az urnából hiányzik szavazólap, nega-
tív el�jel� (G1 = F1 – E; G2 = F2 – E ) 

c)  A C és D oldalakon az F rovatokba beírt számnak egyenl�nek kell lennie az H és I rovatokba beírt számok összegé-
vel. (F1 = H1 + I1; F2 = H2 + I2) 

d)  Az érvényes szavazatok jelöltenkénti számát a jegyz�könyv következ� oldalain kell feltüntetni. 
e) Az A-I rovatokba írt számoknak meg kell egyezniük a megyei közgy�lés (Budapesten a f�polgármester és a 

f�városi közgy�lés) választásának szavazóköri eredményér�l kiállított jegyz�könyv megfelel� rovataiba írt 
számokkal.

A   V Á L A S Z T Á S   S Z A V A Z Ó K Ö R I   E R E D M É N Y E

B SZAVAZÓKÖRI JEGYZ�KÖNYV

.....................................................................................................................
f�város, kerület / megye, település
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5. melléklet 2. minta

    ��� számú szavazókör 

Azonosító:�� ��� ����
A szavazás adatai

Urnában lév� szava-
zólapok száma 

Eltérés a szavazóként megje-
lentek számától  

(többlet: +; hiány: -) 

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes szavazatok 
száma 

F1 G1 H1 I1 
    

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

1
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 11
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
2

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

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

.....................................................
��� 12

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

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

.....................................................
���

3
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 13
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
4

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

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

.....................................................
��� 14

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

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

.....................................................
���

5
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 15
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
6

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

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

.....................................................
��� 16

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

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

.....................................................
���

7
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 17
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
8

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

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

.....................................................
��� 18

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

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

.....................................................
���

9
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 19
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
10

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

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

.....................................................
��� 20

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

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

.....................................................
���

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20)  ............................  

Rontott szavazólapok száma: .................................. 

20-nál több jelölt esetén a C betétlapon kell folytatni. A kitöltött C betétlapok számát a B oldalon kell feltüntetni. 

Figyelem! A C lap(ok)on  szerepl� jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az I1 ro-
vatba beírt számmal! 

CPOLGÁRMESTER

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  J E L Ö L T E N K É N T

.........................................................................................................................
megye, település
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5. melléklet 2. minta

    ��� számú szavazókör 

Azonosító:�� ��� ����

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
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.....................................................

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���
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.....................................................
.....................................................
.....................................................
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.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
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.....................................................

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

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

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

.....................................................
���
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.....................................................
.....................................................
.....................................................
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.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
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.....................................................

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���
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.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
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.....................................................

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���
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.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
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.....................................................

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
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.....................................................

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

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

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
....

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

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

.....................................................
��� ....

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

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

.....................................................
���

Érvényes szavazatok száma összesen ezen a pótlapon: = ............................................... 

A betétlapokon a jelölteket folytatólagosan kell sorszámozni. 

C/...POLGÁRMESTER

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  J E L Ö L T E N K É N T

.........................................................................................................................
megye, település
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5. melléklet 2. minta

�� ���
Azonosító:�� ��� ����
A szavazás adatai 

Urnában lév� sza-
vazólapok száma 

Eltérés a szavazóként megje-
lentek számától  

(többlet: +; hiány: -) 

Érvénytelen szavaza-
tok száma 

Érvényes szavazatok 
száma 

F2 G2 H2 I2 
    

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

1
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 13
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
2

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

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

.....................................................
��� 14

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

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

.....................................................
���

3
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 15
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
4

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

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

.....................................................
��� 16

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

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

.....................................................
���

5
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 17
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
6

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

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

.....................................................
��� 18

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

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

.....................................................
���

7
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 19
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
8

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

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

.....................................................
��� 20

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

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

.....................................................
���

9
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 21
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
10

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

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

.....................................................
��� 22

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

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

.....................................................
���

11
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 23
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
12

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

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

.....................................................
��� 24

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

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

.....................................................
���

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-24)  .........................  Rontott szavazólapok száma: ..........................................

Figyelem! A D lapokon szerepl� jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az I2 ro-
vatba írt számmal. 24-nél több jelölt esetén a D betétlapon kell folytatni. A kitöltött D betétlapok számát a B oldalon kell 
feltüntetni.

D EGYÉNI

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  J E L Ö L T E N K É N T

.....................................................................................................
f�város, kerület / megye, település

számú  
szavazókör

számú egyéni 
választókerület
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5. melléklet 2. minta

�� ���
Azonosító:�� ��� ����

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 
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.....................................................

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

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

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

.....................................................
���
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.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
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.....................................................

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

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

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

.....................................................
���
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.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
Érvényes szavazatok száma összesen ezen a pótlapon: =................................................................... 

A betétlapokon a jelölteket folytatólagosan kell sorszámozni. 

D/... EGYÉNI

.....................................................................................................
f�város, kerület / megye, település

számú  
szavazókör

számú egyéni 
választókerület



5334 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 2. minta

��� számú szavazókör  

A szavazatszámlálás során jelen vannak:

A szavazás ........... órakor befejez�dött, az urna sértetlen és az ellen�rz� lap az urnában volt. 
A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat 

a polgármester-választásnál   alkalommal, 

az egyéni választókerületi választásnál  alkalommal számlálta meg. 

A jegyz�könyv 1. példányának mellékletei: 
�� a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 
�� a szavazás közben el�fordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenn-

tartása érdekében tett intézkedései. 

A jegyz�könyv els� és második példányát, valamint a mellékleteiket a helyi választási irodához kell szállítani. A többi 
másolati példányt a jelöltet állító jelöl� szervezet(ek), független jelöltek képvisel�inek kell átadni. 

A   J E G Y Z � K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Jelöl� szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P.H.   ........................................ ........................................ 

jegyz�könyvvezet�

..........................................................................................
megye, település 

E



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5335

5. melléklet 3. minta

  BUDAPEST 
f�város      

...........................................................................
 kerület  Ez a ................. számú példány.

���
Készült  ............... év ......................................... hó ...............napján ...................................................... település alábbi

helyen lev� szavazóköri helyiségében: ..........................................................................................................

Az urna lezárásakor jelen vannak:

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el�tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása után 
az els�ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen�rz� lapot elhelyezte 

A szavazás ......... órakor kezd�dött.  

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P.H.   ........................................ ........................................ 

jegyz�könyvvezet�

szavazókör

SZAVAZÓKÖRI JEGYZ�KÖNYV

A F�POLGÁRMESTER ÉS A F�VÁROSI KÖZGY�LÉS
VÁLASZTÁSÁNAK SZAVAZÓKÖRI JEGYZ�KÖNYVE

A

A szavazatszámláló bizottság állítja ki 
két példányban!
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5. melléklet 3. minta

BUDAPEST, ................ . kerület ��� számú szavazókör 

Azonosító:�� ��� ����

a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma 

A szavazást megel�z�
nap 16 óráig a 

névjegyzékbe felvett 
választópolgárok

száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok
száma 

A választópolgárok 
száma a 

névjegyzékben a 
választás

befejezésekor 

Visszautasított
választópolgárok

száma 

Szavazóként
megjelentek 

száma 

A B C  D  E 
       

Figyelem! 
a)  A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok összegével (C = A+B) 
b)  A G rovatokba beírt számoknak egyenl�nek kell lenniük a C és D oldalakon a F rovatokba és az E rovatba beírt szám 

különbségével. Többlet szavazólap esetén a különbség pozitív el�jel�, ha az urnából hiányzik szavazólap, negatív 
el�jel� (G1 = F1 – E; G2 = F2 – E ) 

c)  A C és D oldalakon az F rovatokba beírt számnak egyenl�nek kell lennie az H és I rovatokba beírt számok 
összegével. (F1 = H1 + I1; F2 = H2 + I2) 

d)  Az érvényes szavazatok jelöltenkénti számát a jegyz�könyv következ� oldalain kell feltüntetni. 
e) Az A-I rovatokba írt számoknak meg kell egyezniük polgármester és az egyéni választókerületi választás 

szavazóköri eredményér�l kiállított jegyz�könyv megfelel� rovataiba írt számokkal.

A   V Á L A S Z T Á S   S Z A V A Z Ó K Ö R I   E R E D M É N Y E

B SZAVAZÓKÖRI JEGYZ�KÖNYV
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5. melléklet 3. minta

BUDAPEST, ................. kerület ��� számú szavazókör 

Azonosító:�� ��� ����
A szavazás adatai

Urnában lév�
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes szavazatok 
száma 

F1 G1 H1 I1 
    

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

1
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 11
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
2

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

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

.....................................................
��� 12

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

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

.....................................................
���

3
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 13
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
4

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

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

.....................................................
��� 14

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

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

.....................................................
���

5
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 15
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
6

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

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

.....................................................
��� 16

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

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

.....................................................
���

7
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 17
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
8

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

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

.....................................................
��� 18

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

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

.....................................................
���

9
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 19
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
10

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

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

.....................................................
��� 20

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

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

.....................................................
���

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20)  ............................  

Rontott szavazólapok száma: .................................. 

Figyelem! A C lap(ok)on  szerepl� jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az I1 
rovatba beírt számmal! 

CF�POLGÁRMESTER

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  J E L Ö L T E N K É N T
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5. melléklet 3. minta

BUDAPEST, ................. kerület  ��� számú szavazókör 

Azonosító:�� ��� ����
A szavazás adatai 

Urnában lév�
szavazólapok

száma 

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

Érvénytelen 
 szavazatok száma 

Érvényes szavazatok 
száma 

F2 G2 H2 I2 
    

A LISTA NEVE
Azonosító 

szám 
Érvényes 
szavazat A LISTA NEVE

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

1
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 13
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
2

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

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

.....................................................
��� 14

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

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

.....................................................
���

3
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 15
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
4

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

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

.....................................................
��� 16

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

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

.....................................................
���

5
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 17
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
6

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

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

.....................................................
��� 18

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

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

.....................................................
���

7
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 19
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
8

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

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

.....................................................
��� 20

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

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

.....................................................
���

9
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 21
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
10

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

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

.....................................................
��� 22

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

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

.....................................................
���

11
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 23
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���
12

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

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

.....................................................
��� 24

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

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

.....................................................
���

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-24)  .........................   

Rontott szavazólapok száma: .......................................... 

Figyelem! A D lapon szerepl� listákra leadott érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az I2 rovatba írt 
számmal.  

D F�VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  L I S T Á N K É N T



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5339

5. melléklet 3. minta

BUDAPEST, ................. kerület  ��� számú szavazókör 

A szavazatszámlálás során jelen vannak:

A szavazás ...........órakor befejez�dött, az urna sértetlen és az ellen�rz� lap az urnában volt. 
A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat 

a f�polgármester-választásnál alkalommal, 

a f�városi közgy�lés választásánál alkalommal számolta  meg. 

A jegyz�könyv 1. példányának mellékletei: 
�� a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 
�� a szavazás közben el�fordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 

fenntartása érdekében tett intézkedései. 

A jegyz�könyv els� és második példányát, valamint a mellékleteiket a kerületi választási irodához kell szállítani. A többi 
másolati példányt a jelöltet állító jelöl� szervezet(ek), független jelöltek képvisel�inek kell átadni. 

A   J E G Y Z � K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Jelöl� szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P.H.   ........................................ ........................................ 

jegyz�könyvvezet�

E



5340 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 4. minta

...........................................................................
megye 

...........................................................................    Ez a .................... számú példány. 
 település 

���
Készült  ............... év ......................................... hó ...............napján ...................................................... település alábbi

helyen lev� szavazóköri helyiségében: ..........................................................................................................

Az urna lezárásakor jelen vannak:

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el�tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása után 
az els�ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen�rz� lapot elhelyezte 

A szavazás .........órakor kezd�dött.  

* A nem kívánt szöveg törlend� !

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P.H.   ........................................ ........................................ 

jegyz�könyvvezet�

szavazókör

SZAVAZÓKÖRI JEGYZ�KÖNYV

A MEGYEI KÖZGY�LÉS VÁLASZTÁSÁNAK
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ�KÖNYVE

A település 10 000 vagy ennél kevesebb / 10 000-nél több* lakosú

A

A szavazatszámláló bizottság állítja ki 
két példányban!
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5. melléklet 4. minta

��� számú szavazóköre 

Azonosító:�� ��� ����

a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma 

A szavazást megel�z�
nap 16 óráig a név-

jegyzékbe felvett vá-
lasztópolgárok száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe fel-

vett választópolgár-
ok száma 

A választópolgárok 
száma a névjegyzék-
ben a választás befe-

jezésekor 

Visszautasított
választópolgárok

száma 

Szavazóként
megjelentek 

száma 

A B C  D  E 
       

b) A szavazás adatai

Urnában lév� szava-
zólapok száma 

Eltérés a szavazóként megje-
lentek számától  

(többlet: +; hiány: -) 

Érvénytelen szavaza-
tok száma 

Érvényes szavazatok 
száma 

F G H I 
    

Figyelem! 
a)  A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok összegével (C = A+B) 
b)  A G rovatokba beírt számnak egyenl�nek kell lennie a F rovatba beírt szám és az E rovatba írt szám különbségével. 

Többlet szavazólap esetén a különbség pozitív el�jel�, ha az urnából hiányzik szavazólap, negatív el�jel� (G = F-E)
c)  Az  F rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie az H és I rovatba beírt számok összegével. (F = H+I ) 
d)  Az érvényes szavazatok jelöltenkénti számát a jegyz�könyv következ� oldalain kell feltüntetni. 
e) Az A-I rovatokba írt számoknak meg kell egyezniük a polgármester-, a kislistás, illetve az egyéni vá-

lasztókerületi választás szavazóköri eredményér�l kiállított jegyz�könyv megfelel� rovataiba írt szá-
mokkal.

A   V Á L A S Z T Á S   S Z A V A Z Ó K Ö R I   E R E D M É N Y E

B SZAVAZÓKÖRI JEGYZ�KÖNYV

............................................................................
megye, település
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5. melléklet 4. minta

     ��� számú szavazókör 

Azonosító:�� ��� ����

A LISTA NEVE Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat

A LISTA NEVE Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat

1
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 15
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

2
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 16
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

3
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 17
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

4
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 18
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

5
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 19
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

6
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 20
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

7
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 21
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

8
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 22
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

9
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 23
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

10
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 24
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

11
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 25
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

12
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 26
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

13
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 27
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

14
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 28
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20)  ............................ Rontott szavazólapok száma: ..................................

Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a I rovatba beírt számmal! 

CMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  L I S T Á N K É N T

.....................................................................................................................
megye, település
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5. melléklet 4. minta

   ��� számú szavazókör 

A szavazatszámlálás során jelen vannak:

A szavazás ...........órakor befejez�dött, az urna sértetlen és az ellen�rz� lap az urnában volt. 

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat alkalommal számolta  meg. 

A jegyz�könyv 1. példányának mellékletei: 
�� a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 
�� a szavazás közben el�fordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenn-

tartása érdekében tett intézkedései. 

A jegyz�könyv els� és második példányát, valamint a mellékleteiket a helyi választási irodához kell szállítani. A többi 
másolati példányt a jelöltet állító jelöl� szervezet(ek), független jelöltek képvisel�inek kell átadni. 

A   J E G Y Z � K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Jelöl� szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P.H.   ........................................ ........................................ 

jegyz�könyvvezet�

D ....................................................................................................................
.   megye, település
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5. melléklet 5. minta 

................................................................................ megye 

....................................................................................
település 

Készült .......... év........................................... hónap.............. napján ......................………………….............................. település 

........................................................................... utca .............................. szám alatt, a választási bizottság hivatalos helyiségében. 

Jelen vannak:

P.H.

Egy szavazókörös település esetén kell kitölteni: 
A helyi választási bizottság a szavazás megkezdése el�tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása után az 
els�ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen�rz� lapot elhelyezte. 
A szavazás ......... órakor kezd�dött. A szavazás ........... órakor befejez�dött, az urna sértetlen és az ellen�rz� lap az urnában volt. 

A helyi választási bizottság a szavazatokat             alkalommal számolta meg. 
E jegyz�könyv 1. példányának mellékletei: 

�� a helyi választási bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 
�� a szavazás közben el�fordult fontosabb események, valamint a helyi választási bizottság elnökének a rend 

fenntartása érdekében tett intézkedései. 

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ......................................... .........................................  8. ......................................... ......................................... 

a választási bizottság elnöke  9. ......................................... ......................................... 

2. ......................................... .........................................  10. ......................................... ......................................... 

3. ......................................... .........................................  11. ......................................... ......................................... 

4. ......................................... .........................................  12. ......................................... ......................................... 

5. ......................................... ......................................... 13. ......................................... ......................................... 

6. ......................................... ......................................... 14. ......................................... ......................................... 

7. ......................................... .........................................  15. ......................................... ......................................... 

a választási bizottság tagjai 

J E G Y Z � K Ö N Y V
A KISLISTÁS VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR�L

Ö S S Z E S Í T�  J E G Y Z�K Ö N Y V A

Ez a ........ számú példány. 

A helyi választási bizottság állítja ki 
két példányban!
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KISLISTÁS

A   V Á L A S Z T Á S   E R E D M É N Y E

Ez a jegyz�könyv     db szavazóköri jegyz�könyv összesítése alapján készült.

a) A választók nyilvántartása 

A választást megel�z�
nap 16 óráig a 

névjegyzékbe felvett 
választópolgárok száma 

A szavazás napján 
a névjegyzékbe 

felvett
választópolgárok

száma 

A választópolgárok 
száma a 

névjegyzékben a 
szavazás 

befejezésekor 

 Visszautasított 
választópolgárok

száma 

A B C  D 
     

b) Szavazás

Szavazóként
megjelentek száma 

Urnában lév�
szavazólapok

száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok

száma 

Érvényes 
szavazólapok

száma 

Érvényes 
szavazatok száma 

összesen 

E F G H I J 
      

A kitöltött C betétlapok száma: ....................... 

Figyelem! 

a)  A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok összegének értékével. (C = 
A+B)

b)  A G rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie a F és az E rovatba írt számok különbségével. Többlet 
szavazólap esetén a különbség pozitív el�jel�, ha az urnából hiányzik szavazólap, negatív el�jel�. (G = F-E) 

c)  A G rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie az I és J rovatba beírt számok összegével. (G = I+J) 
d)  Az érvényes szavazatok jelöltenkénti számát a jegyz�könyv következ� oldalain kell feltüntetni. 
e) Az A-E rovatokba írt számoknak meg kell egyezniük a polgármester-választás eredményér�l kiállított 

jegyz�könyv megfelel� rovataiba írt számokkal.

................................................................................
megye, település B
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A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító
szám 

Érvényes 
szavazat

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító
szám 

Érvényes 
szavazat

1 .................................................... 14 ....................................................

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

....................................................
2 .................................................... 15 ....................................................

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

....................................................
3 .................................................... 16 ....................................................

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

....................................................
4 .................................................... 17 ....................................................

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

....................................................
5 .................................................... 18 ....................................................

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

....................................................
6 .................................................... 19 ....................................................

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

....................................................
7 .................................................... 20 ....................................................

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

....................................................
8 .................................................... 21 ....................................................

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

....................................................
9 .................................................... 22 ....................................................

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

....................................................
10 .................................................... 23 ....................................................

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

....................................................
11 .................................................... 24 ....................................................

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

....................................................
12 .................................................... 25 ....................................................

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

....................................................
13 .................................................... 26 ....................................................

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

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-26)  ..........................  Rontott szavazólapok száma: ..........................................

Jogosulatlan szavazás miatt érvénytelennek nyilvánított szavazatok száma összesen: ...........................................................
Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a I rovatba írt számmal. 
26-nál több jelölt esetén a C betétlapon kell folytatni. A kitöltött C betétlapok számát a B oldalon kell feltüntetni.

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  J E L Ö L T E N K É N T

C
KISLISTÁS..................................................................................................................

megye, település 
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A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító
szám 

Érvényes 
szavazat

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító
szám 

Érvényes 
szavazat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Érvényes szavazatok száma összesen ezen a pótlapon: ........................... 

A betétlapokon a jelölteket folytatólagosan kell sorszámozni. 

C/...KISLISTÁS......................................................................................................................
megye, település 

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  J E L Ö L T E N K É N T
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A választás eredménye 

a) A választás eredményessége

A választás eredményes volt.* 

Id�közi választást kell tartani, mert  _____  képvisel�i hely betöltetlen maradt.* 

(*A nem kívánt szöveg törlend�!)

b) A polgármesteri tisztség elnyerése miatt a kislistáról törölt jelölt:

Név  Jelöl� szervezet/független jelölt Azonosító
     

c)  A mandátumok kiosztása

A lakosságszám alapján megválasztható képvisel�k száma:  

A megválasztott képvisel�k száma:  

A kislistán megválasztott helyi önkormányzati képvisel�-testület tagjai: 

Név Jelöl� szervezet/független jelölt Azonosító 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.       

9.      

10.       

11.      

12.      

13.      

A mandátumkiosztás során a C lapon   -  és  sorszámon felvett jelöltek mandátumhoz 
jutását sorsolás útján állapította meg a választási bizottság. 

D....................................................................................................
megye, település 

KISLISTÁS
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A   J E G Y Z � K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Jelöl� szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

E
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5. melléklet 6. minta

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

..............................................................................
település 

számú egyéni választókerület

Készült  ............... év ......................................... hó ...............napján ..................................................…………….……

szám alatt a választási bizottság hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:

Egy szavazókörös település esetén kell kitölteni a polgármester-választás tekintetében: 
A helyi választási bizottság a szavazás megkezdése el�tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása után 
az els�ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen�rz� lapot elhelyezte. 
A szavazás .........órakor kezd�dött. A szavazás ........... órakor befejez�dött, az urna sértetlen és az ellen�rz� lap az urnában 
volt. 

A helyi választási bizottság a szavazatokat            alkalommal számolta meg. 
E jegyz�könyv 1. példányának mellékletei: 

�� a helyi választási bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 
�� a szavazás közben el�fordult fontosabb események, valamint a helyi választási bizottság elnökének a rend 

fenntartása érdekében tett intézkedései. 

* A nem kívánt szöveg törlend�!

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ......................................... .........................................  8. ......................................... ......................................... 

a választási bizottság elnöke  9. ......................................... ......................................... 

2. ......................................... .........................................  10. ......................................... ......................................... 

3. ......................................... .........................................  11. ......................................... ......................................... 

4. ......................................... .........................................  12. ......................................... ......................................... 

5. ......................................... ......................................... 13. ......................................... ......................................... 

6. ......................................... ......................................... 14. ......................................... ......................................... 

7. ......................................... .........................................  15. ......................................... ......................................... 

a választási bizottság tagjai 

P.H.  

Ö S S Z E S Í T�  J E G Y Z�K Ö N Y V

Két példányban kell kitölteni. 

J E G Y Z � K Ö N Y V
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI/POLGÁRMESTER-/F�POLGÁRMESTER*-VÁLASZTÁS

EREDMÉNYÉR�L

A

f�város
megye* 

Kitölti a helyi/területi választási bizottság.* 

Ez a(z) ............... példány.
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5. melléklet 6. minta

A   V Á L A S Z T Á S   Ö S S Z E S Í T E T T  A D A T A I

Ez a jegyz�könyv   db szavazóköri jegyz�könyv összesítése alapján készült.*

a) A választók nyilvántartása

A szavazást megel�z�
nap 16 óráig a 

névjegyzékbe felvett 
választópolgárok

száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok
száma 

A választópolgárok 
száma a 

névjegyzékben a 
választás

befejezésekor 

Visszautasított
választópolgárok

száma 

A B C D 
    

b) Szavazás

Szavazóként
megjelentek száma 

Urnában lév�
szavazólapok

száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától  

(többlet: + / hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma

E F G H I 
     

A kitöltött C betétlapok száma: ...................  

Figyelem! 

a)  A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok összegével (C = A+B) 

b)  A G rovatokba beírt számnak egyenl�nek kell lennie a F rovatba beírt szám és az E rovatba írt szám 
különbségével. Többlet szavazólap esetén a különbség pozitív el�jel�, ha az urnából hiányzik szavazólap, 
negatív el�jel� (G = F - E) 

c)  Az  F rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie az H és I rovatba beírt számok összegével. (F = H+I ) 

d)  Az érvényes szavazatok jelöltenkénti számát a jegyz�könyv következ� oldalain kell feltüntetni. A 
jelöltenkénti szavazatok száma összegének meg kell egyezni a I rovatba beírt számmal!

e) A polgármester-választásról kiállított összesít� jegyz�könyv A-E rovataiba beírt számoknak 10 000 
vagy annál kevesebb lakosú településen azonosnak kell lenniük a kislistás választásról kiállított 
összesít� jegyz�könyv megfelel� rovataiba írt számokkal.

f) A f�polgármester-választásról kiállított összesít� jegyz�könyv A-E rovataiba beírt számoknak 
azonosnak kell lenniük a f�városi közgy�lés választásáról kiállított jegyz�könyv megfelel� rovataiba 
írt számokkal.

B
..........................................................................

f�város, kerület / megye, település 
SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET/ 
POLGÁRMESTER/F�POLGÁRMESTER
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5. melléklet 6. minta

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

1
.....................................................

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

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

��� 15
.....................................................

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

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

���

2
.....................................................

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

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

��� 16
.....................................................

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

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

���

3
.....................................................

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

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

��� 17
.....................................................

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

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

���

4
.....................................................

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

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

��� 18
.....................................................

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

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

���

5
.....................................................

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

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

��� 19
.....................................................

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

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

���

6
.....................................................

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

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

��� 20
.....................................................

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

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

���

7
.....................................................

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

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

��� 21
.....................................................

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

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

���

8
.....................................................

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

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

��� 22
.....................................................

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

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

���

9
.....................................................

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

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

��� 23
.....................................................

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

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

���

10
.....................................................

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

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

��� 24
.....................................................

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

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

���

11
.....................................................

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

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

��� 25
.....................................................

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

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

���

12
.....................................................

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

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

��� 26
.....................................................

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

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

���

13
.....................................................

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

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

��� 27
.....................................................

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

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

���

14
.....................................................

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

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

��� 28
.....................................................

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

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

���
Érvényes szavazatok száma összesen: =(1-28)............................. 
28-nál több jelölt esetén a C betétlapon kell folytatni. A kitöltött C betétlapok számát a B oldalon kell feltüntetni. 
FIGYELEM! A C lapokon szerepl� jelöltekre leadott érvényes szavazatok összegének meg kell egyeznie a B oldal 
I rovatába beírt számmal! 

A Z    É R V É N Y E S    S Z A V A Z A T O K    S Z Á M A    J E L Ö L T E N K É N T

C................................................................................................
f�város, kerület / megye, település 

SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET/ 
POLGÁRMESTER/F�POLGÁRMESTER
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5. melléklet 6. minta

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

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

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

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

��� ....
.....................................................

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

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

���

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

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

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

��� ....
.....................................................

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

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

���

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

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

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

��� ....
.....................................................

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

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

���

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

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

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

��� ....
.....................................................

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

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

���

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

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

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

��� ....
.....................................................

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

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

���

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

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

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

��� ....
.....................................................

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

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

���

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

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

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

��� ....
.....................................................

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

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

���

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

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

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

��� ....
.....................................................

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

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

���

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

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

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

��� ....
.....................................................

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

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

���

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

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

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

��� ....
.....................................................

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

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

���

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

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

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

��� ....
.....................................................

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

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

���

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

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

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

��� ....
.....................................................

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

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

���

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

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

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

��� ....
.....................................................

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

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

���

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

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

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

��� ....
.....................................................

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

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

���

Érvényes szavazatok száma ezen a lapon összesen: =  .............................. 

A betétlapokon a jelölteket folytatólagosan kell sorszámozni. 

A Z    É R V É N Y E S    S Z A V A Z A T O K    S Z Á M A    J E L Ö L T E N K É N T

C/…...............................................................................
f�város, kerület / megye, település 

SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET/ 
POLGÁRMESTER/F�POLGÁRMESTER
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5. melléklet 6. minta

A választás eredménye* 

A megválasztott képvisel�/polgármester/f�polgármester neve:  
................................................................................................................................................................
A jelöl� szervezet(ek) neve:
.................................................................................................................................................................
A képvisel�/polgármester/f�polgármester azonosítója a jegyz�könyvekben:

A választás eredménytelen volt és id�közi választást kell tartani, mert a jelöltek közül többen 
azonos számú szavazatot kaptak.* 

*A nem kívánt szöveg törlend�!

Az egyéni választókerületben keletkezett töredékszavazatok

A JELÖLT NEVE, A JELÖL� SZERVEZET(EK) NEVE AZONOSÍTÓ TÖREDÉKSZAVAZATOK  

SZÁMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figyelem! A mandátumot szerzett képvisel� és a független jelölt kivételével az összes jelöltet fel kell venni erre a 
lapra a töredékszavazatokkal együtt.

D ............................................................................
f�város, kerület / megye, település 

SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET/ 
POLGÁRMESTER/F�POLGÁRMESTER



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5355

5. melléklet 6. minta

A   J E G Y Z � K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Jelöl� szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

E
...........................................................................

f�város, kerület / megye, település 

SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 
POLGÁRMESTER/F�POLGÁRMESTER



5356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 7. minta

JEGYZ�KÖNYV
A 10 000-NÉL TÖBB LAKOSÚ TELEPÜLÉS VÁLASZTÁSI EREDMÉNYÉR�L

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

...........................................................................................
 település/kerület 

Készült ............. év ............................... hónap .............napján ......................................................…….... település / kerület 

....................................................................utca    ..............................szám alatt, a választási bizottság hivatali helyiségében 

Jelen vannak:

*A nem kívánt szöveg törlend�!

 Név Aláírás Név Aláírás 
1.

........................................ ........................................ 
9.

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

a választási bizottság elnöke  10.
........................................ ........................................ 

2.
........................................ ........................................ 

11.
........................................ ........................................ 

3.
........................................ ........................................ 

12.
........................................ ........................................ 

4.
........................................ ........................................ 

13.
........................................ ........................................ 

5.
........................................ ........................................ 

14.
........................................ ........................................ 

6.
........................................ ........................................ 

15.
........................................ ........................................ 

7.
........................................ ........................................ 

16.
........................................ ........................................ 

8.
........................................ ........................................ 

17.
........................................ ........................................ 

a választási bizottság tagjai 

P.H.

Ö S S Z E S Í T�  J E G Y Z�K Ö N Y V

f�város*
megye Kitölti a helyi választási bizottság.

Két példányban kell kitölteni. 

Ez a .................számú példány.

A



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5357

5. melléklet 7. minta

Ez a jegyz�könyv  db egyéni választókerületi jegyz�könyv összesítése alapján készült. 

A töredékszavazatok megoszlása a kompenzációs listák között 

A KOMPENZÁCIÓS LISTÁT ÁLLÍTÓ 

JELÖL� SZERVEZET(EK) NEVE
AZONOSÍTÓ

TÖREDÉK-
SZAVAZATOK  

SZÁMA

MEGSZERZETT 

MANDÁTUM

MEGSZERZETT

 MANDÁTUMBÓL 

BE NEM TÖLTÖTT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figyelem! 

Ha a közös jelöltet támogató jelöl� szervezeteknek nincs közös kompenzációs listája, a töredékszavazatokat egyenl�
arányban kell megosztani a jelöl� szervezetek között. Ha az osztás eredményeként törtszám keletkezik, lefelé kell 
kerekíteni az egyes jelöl� szervezeteket megillet� töredékszavazatokat. 

KOMPENZÁCIÓSB .................................................................................................
f�város, kerület / megye, település 



5358 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 7. minta

1. A mandátumok kiosztása 

A településen kiosztható kompenzációs mandátumok száma: 

A kiosztott mandátumok száma:  

2. A megválasztott polgármester 

Név Jelöl� szervezet Azonosító
Kompenzációs 
listáról törölve 

(X)
     

3. Az egyéni választókerületben megválasztott képvisel�k neve

EVK Képvisel� neve Jelöl� szervezet Azonosító
Kompenzációs 
listáról törölve 

(X)
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

............................................................................................................
f�város, kerület / megye, település KOMPENZÁCIÓS C



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5359

5. melléklet 7. minta

EVK Képvisel� neve Jelöl� szervezet Azonosító
Kompenzációs 
listáról törölve 

(X)
21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

D



5360 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 7. minta

A kompenzációs listán megválasztott képvisel�k száma: 

Név Jelöl� szervezet 
A lista

azonosító
száma 

A jelölt 
sorszáma a 

listán
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

............................................................................................................
f�város, kerület / megye, település KOMPENZÁCIÓS E



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5361

5. melléklet 7. minta

A   J E G Y Z � K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Jelöl� szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

F



5362 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 8. minta 

JEGYZ�KÖNYV
A F�VÁROSI/MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VÁLASZTÁSÁNAK 

EREDMÉNYÉR�L

F�VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI 
MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI   VÁLASZTÁS* 

10 000 VAGY ENNÉL KEVESEBB / 10 000-NÉL TÖBB LAKOSÚ TELEPÜLÉSEK*

.....................................................................................
 VÁLASZTÓKERÜLET 

......................................................................................
 székhely 

Készült ............. év ............................... hónap .............napján ............................…….......................... település / kerület 

.................................................................utca    ..............................szám alatt, a választási bizottság hivatali 
helyiségében

Jelen vannak:

*A nem kívánt szöveg törlend�!

 Név Aláírás Név Aláírás 
1.

........................................ ........................................ 
9.

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

a választási bizottság elnöke  10.
........................................ ........................................ 

2.
........................................ ........................................ 

11.
........................................ ........................................ 

3.
........................................ ........................................ 

12.
........................................ ........................................ 

4.
........................................ ........................................ 

13.
........................................ ........................................ 

5.
........................................ ........................................ 

14.
........................................ ........................................ 

6.
........................................ ........................................ 

15.
........................................ ........................................ 

7.
........................................ ........................................ 

16.
........................................ ........................................ 

8.
........................................ ........................................ 

17.
........................................ ........................................ 

a választási bizottság tagjai 

P.H.

Ö S S Z E S Í T�  J E G Y Z�K Ö N Y V

f�városi* 
megyei Kitölti a területi választási bizottság.

Két példányban kell kitölteni! 

Ez a .................számú példány.

A



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5363

Ez a jegyz�könyv  db szavazóköri jegyz�könyv összesítése alapján készült.

a) A választók nyilvántartása 

A választást megel�z�
nap 16 óráig a 

névjegyzékbe felvett 
választópolgárok

száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok
száma 

A választópolgárok 
száma a 

névjegyzékben a  
szavazás 

befejezésekor 

Visszautasított
választópolgárok

száma 

A B C D 
    

b) Szavazás

Szavazóként
megjelentek száma 

Urnában lév�
szavazólapok

száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma

E F G H I 
     

Figyelem! 
a)  A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok összegével (C = A+B) 

b)  A G rovatokba beírt számnak egyenl�nek kell lennie a F rovatba beírt szám és az E rovatba írt szám 
különbségével. Többlet szavazólap esetén a különbség pozitív el�jel�, ha az urnából hiányzik szavazólap, 
negatív el�jel� (G = F - E) 

c)  Az  F rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie az H és I rovatba beírt számok összegével. (F = H+I ) 

d)  Az érvényes szavazatok listánkénti számát a jegyz�könyv következ� oldalain kell feltüntetni. 

e) A f�városi közgy�lés választásáról kiállított összesít� jegyz�könyv A-E rovataiba beírt számoknak 
azonosnak kell lenniük a f�polgármester-választásról kiállított jegyz�könyv megfelel� rovataival.

L I S T Á S

A VÁLASZTÁS ÖSSZESÍTETT ADATAI

B F�VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

...................................................................................... megyei VÁLASZTÓKERÜLET
10 000 VAGY ENNÉL KEVESEBB / 10 000-NÉL TÖBB LAKOSÚ TELEPÜLÉSEK



5364 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

A Z   É R V É N Y E S   S Z A V A Z A T O K   S Z Á M A   L I S T Á N K É N T

A LISTA NEVE Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat

A LISTA NEVE Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat

1
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 13
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

2
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 14
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

3
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 15
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

4
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 16
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

5
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 17
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

6
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 18
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

7
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 19
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

8
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 20
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

9
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 21
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

10
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 22
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

11
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 23
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

12
.....................................................
.....................................................
.....................................................

��� 24
.....................................................
.....................................................
.....................................................

���

Érvényes szavazatok száma összesen: =(1-24)....................................................

FIGYELEM! Az érvényes szavazatok összegének meg kell egyeznie a B oldal I rovatába beírt számmal! 

F�VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

........................................................................................ megyei VÁLASZTÓKERÜLET
10 000 VAGY ENNÉL KEVESEBB / 10 000-NÉL TÖBB LAKOSÚ TELEPÜLÉSEK

CL I S T Á S



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5365

A választás eredménye

1. A mandátumszerzéshez szükséges 4%-os határ 

A választókerületben a listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: .................................. 

A mandátumszerzésre jogosító 4%-os határ: .................................. 

2. A mandátumszerzésb�l kiesett listák 

A lista neve azonosítója

…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….…

3. A mandátumok kiosztása 

a) A kiosztható, kiosztott és betöltetlen mandátumok száma

A választókerületben kiosztható mandátumok száma:  

A kiosztott mandátumok száma összesen:  

A betöltetlen mandátumok száma:  

L I S T Á SD F�VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

...................................................................................... megyei VÁLASZTÓKERÜLET
10 000 VAGY ENNÉL KEVESEBB / 10 000-NÉL TÖBB LAKOSÚ TELEPÜLÉSEK



5366 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

b) A mandátumot szerzett listák és a megszerzett mandátumok

A LISTA NEVE AZONOSÍTÓ
MEGSZERZETT 

MANDÁTUM

MEGSZERZETT

 MANDÁTUMBÓL 

BE NEM TÖLTÖTT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL I S T Á S
F�VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

...................................................................................... megyei VÁLASZTÓKERÜLET
10 000 VAGY ENNÉL KEVESEBB / 10 000-NÉL TÖBB LAKOSÚ TELEPÜLÉSEK



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5367

4. A listán megválasztott képvisel�k:

Név Jelöl� szervezet 
A lista 

azonosító
száma 

A jelölt 
sorszáma 
a listán 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

L I S T Á SF/1.
F�VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

...................................................................................... megyei VÁLASZTÓKERÜLET
10 000 VAGY ENNÉL KEVESEBB / 10 000-NÉL TÖBB LAKOSÚ TELEPÜLÉSEK



5368 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

Név Jelöl� szervezet 
A lista 

azonosító
száma 

A jelölt 
sorszáma 
a listán 

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

46.       

47.       

48.       

49.       

50.       

51.       

F/2.L I S T Á S

F�VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

...................................................................................... megyei VÁLASZTÓKERÜLET
10 000 VAGY ENNÉL KEVESEBB / 10 000-NÉL TÖBB LAKOSÚ TELEPÜLÉSEK



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5369

Név Jelöl� szervezet 
A lista 

azonosító
száma 

A jelölt 
sorszáma 
a listán 

52.       

53.       

54.       

55.       

56.       

57.       

58.       

59.       

60.       

61.       

62.       

63.       

64.       

65.       

66.       

A   J E G Y Z � K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Jelöl� szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

L I S T Á SF/3.
F�VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

...................................................................................... megyei VÁLASZTÓKERÜLET
10 000 VAGY ENNÉL KEVESEBB / 10 000-NÉL TÖBB LAKOSÚ TELEPÜLÉSEK



5370 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 9. minta

KISEBBSÉG

....................................................................................................
 f�város/megye 

....................................................................................................
 település/kerület  

Készült  ............... év ......................................... hó ...............napján .................................……….......... település / kerület 

...........................................................................................utca .....................szám alatt a választási bizottság helyiségében. 

Jelen vannak: 

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a választási bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a választási bizottság tagjai 

P.H.   

Ö S S Z E S Í T�  J E G Y Z�K Ö N Y V

Kitölti a helyi választási bizottság, ha 
egynél több kisebbségi szavazókör van.

J E G Y Z � K Ö N Y V 
A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI

VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR�L

A

Ez a ........ számú példány. 

Két példányban kell kitölteni! 



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5371

5. melléklet 9. minta

Ez a jegyz�könyv         db szavazóköri jegyz�könyv összesítése alapján készült.

a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma 

A kisebbségi választói 
jegyzékben szerepl�

választópolgárok
száma 

A visszautasított 
választópolgárok

száma 

 Szavazóként 
megjelentek száma 

A D  E 
    

b) A szavazás adatai 

Urnában lév�
szavazólapok

száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazatok 
száma összesen 

F G H I J 
     

A kitöltött C betétlapok száma  _______ db.  

Figyelem! 

a)  A G rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie az F és az E rovatokba írt számok különbségével. Többlet 
szavazólap esetén a különbség pozitív el�jel�, ha az urnából hiányzik szavazólap, negatív el�jel�. (G = F - E) 

b)  Az F rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie az H és I rovatba beírt számok összegével. (F = H+I) 

c)  Az érvényes szavazatok jelöltenkénti számát a jegyz�könyv következ� oldalain kell feltüntetni. 

.......................................................................................................................................
f�város, kerület / megye, település 

A  VÁLASZTÁS  ÖSSZESÍTETT  ADATAI

B KISEBBSÉGI



5372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 9. minta

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

1
.....................................................

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

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

���� 11
.....................................................

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

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

����

2
.....................................................

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

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

���� 12
.....................................................

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

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

����

3
.....................................................

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

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

���� 13
.....................................................

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

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

����

4
.....................................................

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

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

���� 14
.....................................................

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

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

����

5
.....................................................

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

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

���� 15
.....................................................

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

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

����

6
.....................................................

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

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

���� 16
.....................................................

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

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

����

7
.....................................................

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

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

���� 17
.....................................................

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

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

����

8
.....................................................

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

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

���� 18
.....................................................

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

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

����

9
.....................................................

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

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

���� 19
.....................................................

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

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

����

10
.....................................................

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

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

���� 20
.....................................................

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

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

����

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20)  .......................    

Jogosulatlan szavazás miatt érvénytelennek nyilvánított szavazatok száma összesen: ...............................................

Figyelem! A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a J rovatba beírt számmal! 

KISEBBSÉGI

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  J E L Ö L T E N K É N T

...............................................................................................................................
f�város, kerület / megye, település C



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5373

5. melléklet 9. minta

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

A JELÖLT NEVE,
A JELÖL� SZERVEZET NEVE 

Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat 

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

���� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

����

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

���� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

����

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

���� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

����

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

���� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

����

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

���� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

����

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

���� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

����

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

���� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

����

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

���� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

����

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

���� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

����

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

���� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

����

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

���� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

����

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

���� ....
.....................................................
.....................................................
.....................................................

����

Érvényes szavazatok száma ezen a lapon összesen: = .......................    

Jogosulatlan szavazás miatt érvénytelennek nyilvánított szavazatok száma összesen: ...............................................

C/...KISEBBSÉGI

A Z  É R V É N Y E S  S Z A V A Z A T O K  S Z Á M A  J E L Ö L T E N K É N T

.............................................................................................................................
f�város, kerület / megye, település 



5374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 9. minta

KISEBBSÉG

É R V É N Y E S S É G,  E R E D M É N Y E S S É G

A települési kisebbségi önkormányzati választás  

 eredménytelen volt, mert 5-nél kevesebb jelölt kapott érvényes szavazatot. 

 eredményes volt 

A  M A N D Á T U M O K  K I O S Z T Á S A

A választás eredménye alapján a megválasztott települési kisebbségi önkormányzati képvisel�-testület tagjai: 

Név Jelöl� szervezet Azonosító 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

A mandátumkiosztás során a C lapon     és  sorszámon felvett jelöltek mandátumhoz 
jutását sorsolás útján állapította meg a választási bizottság. 

A   J E G Y Z � K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Jelöl� szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

KISEBBSÉGID ...........................................................................................................................
f�város, kerület / megye, település 



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5375

5. melléklet 10. minta

JEGYZ�KÖNYV
A(Z)         KISEBBSÉG TERÜLETI KISEBBSÉGI

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR�L

.....................................................................................    
 f�város / megye 

......................................................................................
 székhely 

Készült ............. év ............................... hónap .............napján ........................................................... település / kerület 

..............................................................utca    ..............................szám alatt, a választási bizottság hivatali helyiségében 

Jelen vannak:

 Név Aláírás Név Aláírás 
1.

........................................ ........................................ 
9.

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

a választási bizottság elnöke  10.
........................................ ........................................ 

2.
........................................ ........................................ 

11.
........................................ ........................................ 

3.
........................................ ........................................ 

12.
........................................ ........................................ 

4.
........................................ ........................................ 

13.
........................................ ........................................ 

5.
........................................ ........................................ 

14.
........................................ ........................................ 

6.
........................................ ........................................ 

15.
........................................ ........................................ 

7.
........................................ ........................................ 

16.
........................................ ........................................ 

8.
........................................ ........................................ 

17.
........................................ ........................................ 

a választási bizottság tagjai 

P.H.

Ö S S Z E S Í T�  J E G Y Z�K Ö N Y V

Ez a .................számú példány.

A

A területi választási bizottság állítja ki 
két példányban!



5376 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 10. minta

.....................................................................................
 f�város / megye      

Az elektori jegyzékben 
szerepl� elektorok 

száma 

Szavazóként megjelent 
elektorok száma 

Visszautasított
elektorok száma 

A B  C 
    

Az urnában lév�,
továbbított

borítékok száma 

Szavazólapok
száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma

Érvényes 
szavazatok száma 

D E F G H 
     

A Z   É R V É N Y E S   S Z A V A Z A T O K   S Z Á M A   L I S T Á N K É N T

A LISTA NEVE Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat

A LISTA NEVE Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat

1 .....................................................
.....................................................

��� 8 .....................................................
.....................................................

���
2 .....................................................

.....................................................
��� 9 .....................................................

.....................................................
���

3 .....................................................
.....................................................

��� 10 .....................................................
.....................................................

���
4 .....................................................

.....................................................
��� 11 .....................................................

.....................................................
���

5 .....................................................
.....................................................

��� 12 .....................................................
.....................................................

���
6 .....................................................

.....................................................
��� 13 .....................................................

.....................................................
���

7 .....................................................
.....................................................

��� 14 .....................................................
.....................................................

���
Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-14).................................................... 

Figyelem! 

a)  A F rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie a E és az B rovatba írt számok különbségével. Többlet 
szavazólap esetén a különbség pozitív el�jel�, ha az urnából hiányzik szavazólap, negatív el�jel�. (F = E – B ) 

b)  A E rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie a G és H rovatba beírt számok összegével. (E = G + H) 
c) A területi kisebbségi önkormányzati választásáról kiállított összesít� jegyz�könyv A-C rovataiba beírt 

számoknak azonosnak kell lenniük az országos kisebbségi önkormányzati választás területi 
eredményér�l kiállított jegyz�könyv megfelel� rovataival. 

d) A listánkénti érvényes szavazatok összegének meg kell egyeznie a H rovatba beírt számmal! 

A VÁLASZTÁS ÖSSZESÍTETT ADATAI

B
Kisebbség



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5377

5. melléklet 10. minta

.....................................................................................
 f�város / megye      

A választás eredménye

1. A listák szavazatai, megszerzett mandátumai: 

A listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: .................................. 

Kiosztott mandátumok száma: .................................. 

2. A mandátumot szerzett listák és a megszerzett mandátumok: 

A LISTA NEVE AZONOSÍTÓ MEGSZERZETT 

MANDÁTUM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C
Kisebbség



5378 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 10. minta

4. A listán megválasztott képvisel�k:

A   J E G Y Z � K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Jelöl� szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Név Jelöl� szervezet 
A lista 

azonosító
száma 

A jelölt 
sorszáma 
a listán 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

D



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5379

5. melléklet 11. minta

AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
TERÜLETI JEGYZ�KÖNYVE

 KISEBBSÉG 

.....................................................................................
 f�város / megye 

......................................................................................
 székhely       

Készült ............. év ............................... hónap .............napján ........................................................... település / kerület 

..............................................................utca    ..............................szám alatt, a választási bizottság hivatali helyiségében 

Jelen vannak:

 Név Aláírás Név Aláírás 
1.

........................................ ........................................ 
9.

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

a választási bizottság elnöke  10.
........................................ ........................................ 

2.
........................................ ........................................ 

11.
........................................ ........................................ 

3.
........................................ ........................................ 

12.
........................................ ........................................ 

4.
........................................ ........................................ 

13.
........................................ ........................................ 

5.
........................................ ........................................ 

14.
........................................ ........................................ 

6.
........................................ ........................................ 

15.
........................................ ........................................ 

7.
........................................ ........................................ 

16.
........................................ ........................................ 

8.
........................................ ........................................ 

17.
........................................ ........................................ 

a választási bizottság tagjai 

P.H.

T E R Ü L E T I  J E G Y Z�K Ö N Y V A

A területi választási bizottság állítja ki 
két példányban!

Ez a .................számú példány.



5380 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 11. minta

.....................................................................................
 f�város / megye      

Az elektori jegyzékben 
szerepl� elektorok 

száma 

Szavazóként megjelent 
elektorok száma 

 Visszautasított 
elektorok száma 

A B  C 
    

Az urnában lév�,
továbbított borítékok 

száma 

Szavazólapok
száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma

D E F G H 
     

A Z   É R V É N Y E S   S Z A V A Z A T O K   S Z Á M A   L I S T Á N K É N T

A LISTA NEVE Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat

A LISTA NEVE Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat

1 .....................................................
.....................................................

��� 8 .....................................................
.....................................................

���
2 .....................................................

.....................................................
��� 9 .....................................................

.....................................................
���

3 .....................................................
.....................................................

��� 10 .....................................................
.....................................................

���
4 .....................................................

.....................................................
��� 11 .....................................................

.....................................................
���

5 .....................................................
.....................................................

��� 12 .....................................................
.....................................................

���
6 .....................................................

.....................................................
��� 13 .....................................................

.....................................................
���

7 .....................................................
.....................................................

��� 14 .....................................................
.....................................................

���
Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-14).................................................... 

Figyelem! 

a)  A F rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie a E és az B rovatba írt számok különbségével. Többlet 
szavazólap esetén a különbség pozitív el�jel�, ha az urnából hiányzik szavazólap, negatív el�jel�. (F = E – B ) 

b)  A E rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie a G és H rovatba beírt számok összegével. (E = G + H) 
c) Az országos kisebbségi önkormányzati választás területi eredményér�l kiállított összesít� jegyz�könyv

A-C rovataiba beírt számoknak azonosnak kell lenniük a területi kisebbségi önkormányzati választásról 
kiállított jegyz�könyv megfelel� rovataival. 

d) A listánkénti érvényes szavazatok összegének meg kell egyeznie a H rovatba beírt számmal! 

A VÁLASZTÁS TERÜLETI EREDMÉNYE 

B

Kisebbség



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5381

5. melléklet 11. minta

A   J E G Y Z � K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Jelöl� szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

C



5382 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 12. minta

JEGYZ�KÖNYV
A(Z)         KISEBBSÉG ORSZÁGOS KISEBBSÉGI  

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR�L

Készült ............. év ............................... hónap .............napján ........................................................... település / kerület 

..............................................................utca    ..........szám alatt, az Országos Választási Bizottság hivatali helyiségében 

Jelen vannak:

 Név Aláírás Név Aláírás 
1.

........................................ ........................................ 
9.

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

az Országos Választási Bizottság elnöke  10.
........................................ ........................................ 

2.
........................................ ........................................ 

11.
........................................ ........................................ 

3.
........................................ ........................................ 

12.
........................................ ........................................ 

4.
........................................ ........................................ 

13.
........................................ ........................................ 

5.
........................................ ........................................ 

14.
........................................ ........................................ 

6.
........................................ ........................................ 

15.
........................................ ........................................ 

7.
........................................ ........................................ 

16.
........................................ ........................................ 

8.
........................................ ........................................ 

17.
........................................ ........................................ 

az Országos Választási Bizottság tagjai 

P.H.

Ö S S Z E S Í T�  J E G Y Z�K Ö N Y V A

Az Országos Választási Bizottság 
állítja ki két példányban!



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5383

5. melléklet 12. minta

Az elektori jegyzékben 
szerepl� elektorok 

száma 

Szavazóként megjelent 
elektorok száma 

Visszautasított
elektorok száma 

A B  C 
    

Az urnában lév�,
továbbított

borítékok száma 

Szavazólapok
száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma

Érvényes 
szavazatok száma 

D E F G H 
     

A Z   É R V É N Y E S   S Z A V A Z A T O K   S Z Á M A   L I S T Á N K É N T

A LISTA NEVE Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat

A LISTA NEVE Azonosító 
szám 

Érvényes 
szavazat

1 .....................................................
.....................................................

��� 8 .....................................................
.....................................................

���
2 .....................................................

.....................................................
��� 9 .....................................................

.....................................................
���

3 .....................................................
.....................................................

��� 10 .....................................................
.....................................................

���
4 .....................................................

.....................................................
��� 11 .....................................................

.....................................................
���

5 .....................................................
.....................................................

��� 12 .....................................................
.....................................................

���
6 .....................................................

.....................................................
��� 13 .....................................................

.....................................................
���

7 .....................................................
.....................................................

��� 14 .....................................................
.....................................................

���
Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-14).................................................... 

Figyelem! 

a)  A F rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie a E és az B rovatba írt számok különbségével. Többlet 
szavazólap esetén a különbség pozitív el�jel�, ha az urnából hiányzik szavazólap, negatív el�jel�. (F = E – B ) 

b)  A E rovatba beírt számnak egyenl�nek kell lennie a G és H rovatba beírt számok összegével. (E = G + H) 
c) A listánkénti érvényes szavazatok összegének meg kell egyeznie a H rovatba beírt számmal! 

A VÁLASZTÁS ÖSSZESÍTETT ADATAI

B
Kisebbség



5384 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 12. minta

A választás eredménye

1. A listák szavazatai, megszerzett mandátumai: 

A listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: .................................. 

Kiosztott mandátumok száma: .................................. 

2. A mandátumot szerzett listák és a megszerzett mandátumok: 

A LISTA NEVE AZONOSÍTÓ MEGSZERZETT 

MANDÁTUM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C
Kisebbség.....................................................................................

 f�város / megye  



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5385

5. melléklet 12. minta

4. A listán megválasztott képvisel�k:

Név Jelöl� szervezet 
A lista 

azonosító 
száma 

A jelölt 
sorszáma a 

listán 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

D



5386 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 12. minta

Név Jelöl� szervezet 
A lista 

azonosító 
száma 

A jelölt 
sorszáma a 

listán 
27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

41.    

42.    

43.    

44.    

45.    

46.    

47.    

48.    

49.    

50.    

51.    

52.    

53.    

E



2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5387

5. melléklet 12. minta

A   J E G Y Z � K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Jelöl� szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

F



5388 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/64. szám

5. melléklet 13. minta

A TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁSOK ADATAIRÓL KISEBBSÉGENKÉNT 

.....................................................................................
 f�város / megye 

......................................................................................
 település / kerület 

Készült ............. év ............................... hónap .............napján ........................................................... település / kerület 

..............................................................utca    ..............................szám alatt, a választási bizottság hivatali helyiségében 

Kisebbség
Elektori

jegyzéken 
szerepl�k száma 

Szavazóként 
megjelent

elektorok száma 

Visszautasítottak 
száma 

Az urnában 
lév�, továbbított 
borítékok száma 

BOLGÁR     

CIGÁNY     

GÖRÖG     

HORVÁT     

LENGYEL     

NÉMET     

ÖRMÉNY     

ROMÁN     

RUSZIN     

SZERB     

SZLOVÁK     

SZLOVÉN     

UKRÁN     

Kelt: ............év......................hó...........nap.                     PH.                

HVB vezet�je

Az értesítést a területi választási bizottsághoz kell továbbítani a szavazatokat tartalmazó 
borítékokkal együtt. 

É R T E S Í T É S

A helyi választási bizottság állítja ki 
két példányban!

Ez a ................. számú példány.



6. melléklet a 29/2006. (V. 30.) BM rendelethez

2006/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5389

Kötelez�en használandó nyomtatványok jegyzéke és mintái 

 nyomtatvány megnevezése el�állítása mintája 

1. Választójogosultak névjegyzéke X  1. mell. 1. minta 

2. Értesít� X  1. mell. 2. minta 

3. Értesít� a kisebbségi választói jegyzékbe történ� felvételr�l X  1. mell. 2/a. minta 

4. Igazolás tartózkodási helyen történ� szavazáshoz  X 1. mell. 3. minta 

5. Igazolás alapján a névjegyzékb�l törölt választópolgárok jegyzéke  X 1. mell. 4. minta 

6. Igazolás alapján a névjegyzékbe felvett választópolgárok jegyzéke  X 1. mell. 5. minta 

7. Zárólap az önkormányzati képvisel�k és polgármesterek 
választásán a választójogosultak számának megállapításához 

 X 1. mell. 6. minta 

8. Zárólap a települési kisebbségi önkormányzati képvisel�k
választásán a választójogosultak számának megállapításához  

 X 1. mell. 6/a. minta 

9. Jelöl� szervezet bejelentése (P1)  X 2. mell. 1. minta 

10. Jelöl� szervezet bejelentése (KisP1)  X 2. mell. 1/a. minta 

11. Jelöl� szervezet bejelentése (KisP2)  X 2. mell. 1/b. minta 

12. Egyéni jelölt bejelentése (E1)  X 2. mell. 2. minta 

13. Egyéni jelölt bejelentése (KisE)  X 2. mell. 2/a. minta 

14. Egyéni jelölt bejelentése (E2)  X 2. mell. 3. minta 

15. Kisebbségi nyelv és írásmód bejelentése (N1)  X 2. mell. 4. minta 

16. Lista állításának bejelentése (L1)  X 2. mell. 5. minta 

17. Lista állításának bejelentése (KisL1)  X 2. mell. 5/a. minta 

18. Lista állítása, képvisel�jelöltek adatai (L2)  X 2. mell. 6. minta 

19. Lista állítása, képvisel�jelöltek adatai (KisL2)  X 2. mell. 6/a. minta 

20. Listán állított jelölt hibásan megadott adatainak javítása, 
kiesésének bejelentése (L3) 

 X 2. mell. 7. minta 

21. Listán állított jelölt hibásan megadott adatainak javítása, 
kiesésének bejelentése (KisL3) 

 X 2. mell. 7/a. minta 

22. Listán állított jelölt személyi lapja (SZ)  X 2. mell. 8. minta 

23. Kisebbségi listán állított jelölt személyi lapja (KisSZ)  X 2. mell. 8/a. minta 

24. Jelentés a kisebbségi választások kit�zésér�l az OVI részére  X 2. mell. 9. minta 

25. Ajánlószelvény polgármester választásához X  2. mell. 10/1. minta 

26. Ajánlószelvény f�polgármester választásához X  2. mell. 10/2. minta 

27. Ajánlószelvény megyei közgy�lés tagjainak választásához X  2. mell. 10/3. minta 

28. Ajánlószelvény önkormányzati képvisel� választásához X  2. mell. 10/4. minta 

29. Napközbeni jelentések számlálólapja  X  3. mell. 1. minta 

30. Napközbeni jelentés összesít� lap   X 3. mell. 2. minta 

31. Jegyz�könyv a szavazás közben el�fordult fontosabb eseményr�l,
illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása 
érdekében tett intézkedésér�l

 X 3. mell. 4. minta 
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32. Adatlap a polgármester-választás / f�polgármester-választás 
szavazóköri eredményér�l

X  4. mell. 1. minta 

33. Adatlap a települési kisebbségi önkormányzati képvisel�k-
választásának szavazóköri eredményér�l

X  4. mell. 1/a. minta 

34. Adatlap a megyei / f�városi közgy�lés választásának szavazóköri 
eredményér�l

X  4. mell. 2. minta 

35. Adatlap visszavonása X  4. mell. 3. minta 

36. 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település szavazóköri 
jegyz�könyve 

X  5. mell. 1. minta 

37. Települési kisebbségi önkormányzati képvisel�k választásának 
szavazóköri jegyz�könyve 

X  5. mell. 1/a. minta 

38. 10 000-nél több lakosú település szavazóköri jegyz�könyve X  5. mell. 2. minta 

39. A f�polgármester és a f�városi közgy�lés választásának 
szavazóköri jegyz�könyve 

X  5. mell. 3. minta 

40. A megyei közgy�lés választásának szavazóköri jegyz�könyve X  5. mell. 4. minta 

41. Jegyz�könyv a kislistás választás eredményér�l X  5. mell. 5. minta 

42. Jegyz�könyv egyéni választókerületi / polgármester- / 
f�polgármester-választás eredményér�l

 X 5. mell. 6. minta 

43. Jegyz�könyv a 10 000-nél több lakosú település választási 
eredményér�l

 X 5. mell. 7. minta 

44. Jegyz�könyv a f�városi / megyei önkormányzat választásának 
eredményér�l

 X 5. mell. 8. minta 

45. Jegyz�könyv a települési kisebbségi önkormányzati választás 
eredményér�l

 X 5. mell. 9. minta 

46. Jegyz�könyv a területi kisebbségi önkormányzati választás 
eredményér�l

 X 5. mell. 10. minta 

47. Az országos kisebbségi önkormányzati választás területi 
jegyz�könyve 

 X 5. mell. 11. minta 

48. Jegyz�könyv az országos kisebbségi önkormányzati választás 
eredményér�l

 X 5. mell. 12. minta 

49. Értesítés a területi és országos kisebbségi önkormányzati 
választások adatairól kisebbségenként 

 X 5. mell. 13. minta 

50. Átvételi elismervény  X 6. mell. 1. minta 

51. Megbízás SZSZB / HVB / TVB tagnak  X 6. mell. 2. minta 

52. Nyilvántartás a mozgóurnát kér�kr�l  X 6. mell. 3. minta 

53. Visszautasítottak jegyzéke  X 6. mell. 4. minta 

54. Ellen�rz� lap X  6. mell. 5. minta 

55. Megbízólevél HVB tagjának / póttagjának  X 6. mell. 6. minta 

56. Átvételi elismervény (SZSZB-t�l)  X 6. mell. 7. minta 
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6. melléklet 1. minta 

........................................................... település 

........................................... számú szavazóköre 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

..........................(név), a fenti szavazókör szavazatszámláló bizottságának elnöke ..........év 

.............................. hó ................... nap a Helyi Választási Iroda vezet�jét�l a(z) ............. évi 
önkormányzati választásokra az alábbi választási nyomtatványokat és felszerelési tárgyakat vettem 
át:

        sorszám  nyomtatvány, eszköz megnevezése       db 
  1.  névjegyzék         ____ 
  2.  pótlap a névjegyzékhez       ____ 
  3.  visszautasítottak jegyzéke       ____ 
  4.* ........................................... szavazólap     ____ 
  5.* ........................................... szavazólap     ____ 
  6.* ........................................... szavazólap     ____ 
  7.* ........................................... szavazólap     ____ 
  8.* ........................................... szavazólap     ____ 
  9.* boríték a szavazólapokhoz       ____ 
  10.* szavazóköri jegyz�könyv       ____ 
  11.* nagy alakú boríték a jegyz�könyv továbbításához    ____ 
  12.*  urnazáró címkék (az urnák lepecsételéséhez)    ____ 
  13.* ellen�rz� lap (az urnák lezárásának és sértetlenségének  igazolásáról) ____ 
  14. szavazólapok lebélyegzésére szolgáló bélyegz�    ____ 
  15. bélyegz�párna         ____ 
  16.*  urnaleköt� szalag        ____ 
  17.*  szavazólap-kötegel� csík       ____ 
  18.* toll a szavazáshoz és felfüggeszt� zsinór     ____ 
  19. igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok jegyzéke  ____ 
  20.  nyilvántartás a mozgóurnát kér�kr�l     
 ____ 
  21.  ................................... adatlapok a szavazóköri eredményr�l  ____ 

A 14. sorszám alatti bélyegz� lenyomata: 

..........................., .......... év .................... hó ........ nap. 
....................................................................

a szavazatszámláló bizottság elnöke 

* Általános, központilag összeállított szállítódobozban a szavazóköröknek megcímezve érkezik a 
megyeszékhelyeken keresztül a településre.
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6. melléklet 2. minta 
................................. jelöl� szervezet, ill. független jelölt 

MEGBÍZÁS 

Személyi azonosító:  

................................................................................................................................................. (név) 

........................................................................................................................................ (lakcím) szám 
alatti lakost a fenti jelöl� szervezet/független jelölt a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 
alapján a(z) ................ év ......................... hó ............ napjára kit�zött
..................................................................................................(választás)  ....................................
település  .............. számú szavazókör 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG / HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG /
TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG* TAGJÁNAK 

megbízta. 

......................................, ....... év ....................................hó ..............nap 

..............................................................................
jelöl� szervezet képvisel�je/független jelölt 

Igazolom, hogy a megbízott a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben el�írt esküt a mai 
napon letette. 

......................................, ........ év ....................................hó ..............nap 

...........................................................
polgármester/megyei közgy�lés elnöke 

* A nem kívánt szöveg törlend�!
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6. melléklet 3. minta 

.......................................... település 

........................... számú szavazókör 

NYILVÁNTARTÁS

a .......... év .................... hó .....-n 
megtartott választáson mozgóurnát kér�kr�l

sor-
szám 

A mozgóurnát kér� névjegyzékbeli sorszáma, 
neve, lakcíme, jelenlegi tartózkodási helye A bejelent� neve, lakcíme 

A mozgóurnával szavazó 
saját kez� aláírása 

1.
   

2.
   

3.
   

4.
   

5.
   

6.
   

7.
   

8.
   

9.
   

10.
   

...................................., ............ év ................... hó .......... nap 

 ....................................................... 
 a szavazatszámláló bizottság 

 elnöke 

A kérelmeket a választás napját 
megel�z�en a HVI vezet�je  gy�jti, a 
Nyilvántartást a választási iratokkal együtt 
adja át a szavazatszámláló bizottságnak. 
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6. melléklet 4. minta 

......................................... település  Szavazókör sorszáma: 

VISSZAUTASÍTOTTAK JEGYZÉKE 

 A visszautasított polgár  

Sor-
szám családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

..................................................
a szavazatszámláló bizottság elnöke

..............................................
jegyz�könyvvezet�
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6. melléklet 5. minta

Ellen�rz� lap 

A választás ideje:                 .................................................................. 

A választókerület sorszáma: .................................................................. 

A szavazókör sorszáma: ........................................................................ 

Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az urnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és 
lepecsételtük. Az urna a törvényes követelményeknek megfelel. Az 
ellen�rz�lapot az urnába .................. óra .............. perckor helyeztük. 

A szavazatszámláló bizottság jelen lév� tagjainak aláírása:
  ..........................................  ............................................ 
  ..........................................  ............................................ 
  ..........................................  ............................................ 
  ..........................................  ............................................ 
  ..........................................  ............................................ 
  ..........................................  ............................................ 
  ..........................................  ............................................ 
  ..........................................  ............................................ 

Az els�ként szavazó választópolgár aláírása: ................................. 
A névjegyzéken szerepl� sorszáma :......................... 
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6. melléklet 6. minta 
...........................................  Önkormányzat 

MEGBÍZÓLEVÉL

.......................................................................................... (név) 

.......................................................................................... (lakcím) 

szám alatti lakost a fenti önkormányzat képvisel�-testülete/közgy�lése a választási eljárásról 

szóló 1997. évi C. törvény 23. §-a alapján .......…............. számú határozatával a  

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJÁNAK / PÓTTAGJÁNAK*

megválasztotta. 

(Eskütételhez ezt a lapot szíveskedjék magával hozni.) 

............................., ......... év..................... hó ........ nap 

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

jegyz�

Igazolom, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben el�írt esküt a mai napon 

letette.

............................., ......... év..................... hó ........ nap 

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

polgármester 

                                          
* A nem kívánt rész törlend�
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6. melléklet 7. minta

              
 ....................................................  település  Szavazókör sorszáma:        

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

Az ..….... év ....................... hó .......... napjára kit�zött helyi önkormányzati választáson/települési

kisebbségi választáson a választás alábbi garanciális iratait és kellékeit, valamint a lezárt urná(ka)t a

...….... számú szavazókör szavazatszámláló bizottságától átvettem: 

  Sorszám  nyomtatvány eszköz megnevezése*  db 
  1.   névjegyzék/kisebbségi választói jegyzék  
  2.   visszautasítottak jegyzéke  
  3.   igazolással szavazók jegyzéke (F jegyzék)  
  4.   nyilvántartás a mozgóurnát kér�kr�l
  5.   ............ db lezárt urna  
  6.   ............ db ………………………. szavazóköri jegyz�könyv  
  7.   ............ db ………………………. szavazóköri jegyz�könyv  
 8.  ............ db ………………………. adatlap  
 9.  ............ db ………………………. adatlap  
  10.   ............ db ………………………. adatlap  
  11.   jegyz�könyvi döntések  
  12.   ............ db ellen�rz� lap  
  13.   szavazólapok lebélyegzésére szolgáló bélyegz�

   Fel nem használt szavazólapok:  
  14.   ............ db ………………………. szavazólap  
  15.   ............ db ………………………. szavazólap  
  16.   ............ db ………………………. szavazólap  
  17.   ............ db ………………………. szavazólap  

   Rontott szavazólapok:  
  18.   ............ db ………………………. szavazólap  
  19.   ............ db ………………………. szavazólap  
  20.   ............ db ………………………. szavazólap  
  21.   ............ db ………………………. szavazólap  
  22.   ............ db bevont igazolás  
 A 13. sorszám alatti bélyegz� lenyomata: 

 ............................., ...... év ................ hó ...... nap 

P.H.

......................................... ......................................... 
a szavazatszámláló bizottság elnöke a HVI vezet�je

   
* A nem kívánt szövegrész törlend�!



A tárca nélküli miniszter
8/2006. (V. 30.) TNM

rendelete

az egyes szakképesítések szakmai 
és vizsgakövetelményeirõl és a szakmai vizsga

szervezésére jogosult intézmények jegyzékérõl szóló
26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet módosításáról

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a
(1) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – az ok ta tá si mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) Az egyes szak kép zé sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i rõl és a szak mai vizs ga szer ve zé sé re jo go sult in téz -
mé nyek jegy zé ké rõl szó ló 26/2005. (VIII. 5.) TNM ren de -
let (a to váb bi ak ban: R.) 3. szá mú mel lék le té nek 8. so rá ban
meg je lölt in téz mény meg ne ve zé se és címe he lyé be a kö -
vet ke zõ meg je lö lés lép:

„Deb re ce ni Egye tem ATC Fel nõtt kép zé si és Távokta -
tási Központ

4032 Deb re cen, Bö ször mé nyi út 138.”

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le te ki egé szül a kö vet ke zõ
24–25. so rok kal:

[A re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té -
sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé sé re
(vizs gáz ta tás ra) fel jo go sí tott in téz mé nyek jegy zé ke]

,,

Sor -
szám

In téz mény meg ne ve zé se és címe

24. OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács u. 9.

25. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó 
és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

                     ”

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le te ki egé szül a kö vet ke zõ
A) pont tal:

„A)

1. A 4. sor szám sze rin ti in téz mény az ingatlan -
vagyon-értékelõ és köz ve tí tõ szak ké pe sí tés re vo nat ko zó
szak mai vizs ga szer ve zé sé re ki zá ró lag a kö zép-ma gyar or -
szá gi ter ve zé si statisztikai régióban jogosult.

2. A 12. sor szám sze rin ti in téz mény az ingatlan -
vagyon-értékelõ és köz ve tí tõ szak ké pe sí tés re vo nat ko zó
szak mai vizs ga szer ve zé sé re ki zá ró lag a kö zép-ma gyar or -
szá gi, a nyu gat-du nán tú li és a dél-al föl di tervezési
statisztikai régióban jogosult.

3. A 24. sor szám sze rin ti in téz mény az in gat lan köz ve tí -
tõ szak ké pe sí tés re vo nat ko zó szak mai vizs ga szer ve zé sé re 
ki zá ró lag a kö zép-ma gyar or szá gi és az észak-ma gyar or -
szá gi ter ve zé si statisztikai régióban jogosult.

4. A 25. sor szám sze rin ti in téz mény az in gat lan köz ve tí -
tõ szak ké pe sí tés re vo nat ko zó szak mai vizs ga szer ve zé sé re 
a kö zép-ma gyar or szá gi, a kö zép-du nán tú li, a nyugat-
 dunántúli, a dél-du nán tú li, az észak-ma gyar or szá gi, az
észak-al föl di és a dél-al föl di tervezési statisztikai régióban 
jogosult.”

2. §

Az 1. § (3) be kez dé sé ben em lí tett szak mai vizs gák szer -
ve zé sé re való jo go sult ság e ren de let alap ján 2010. már ci us 
12. napjáig érvényes.

3. §

(1) E ren de let a ki hir de tése nap ján lép ha tály ba az zal,
hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ vizs ga szer ve zés
ese tén is alkalmazni kell.

(2) Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék -
le te lép.

Dr. Kol ber Ist ván s. k.,
re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs

tár ca nél kü li mi nisz ter
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Melléklet a 8/2006. (V. 30.) TNM rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 26/2005. (VIII. 5.) TNM ren de let hez]

Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok

OKJ szám A szak ké pe sí tés  meg ne ve zé se
A szak mai vizs gáz ta tás ra fel jo go sí tott

in téz mény sor szá ma a 3. szá mú mel lék -
let ben

71 5801 01 Épí té si mû sza ki el len õr I.
(a szak irány meg je lö lé sé vel)

4., 5., 6., 9., 16., 20., 22.

53 5801 03 Épí té si mû sza ki el len õr II.
(a szak irány meg je lö lé sé vel)

4., 5., 6., 9., 16., 20., 22.

71 5483 01 Fel vo nó- és moz gó lép csõ-el len õr 10.
34 5483 01 Fel vo nó- és moz gó lép csõ kar ban tar -

tó-sze re lõ
10.

54 7899 03 In gat lan ke ze lõ 4., 12., 17., 19., 23.
52 3439 02 In gat lan köz ve tí tõ 2., 3., 4., 7., 8., 9., 11., 12.,

13., 17., 18., 21., 23., 24., 25.
54 3439 02 In gat lan va gyon-ér té ke lõ és köz ve tí tõ 4., 12.
52 7899 03 Tár sas ház ke ze lõ 1., 3., 4., 12., 13., 14., 15.,

17., 18., 19., 23.
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
112/2006. (V. 30.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök
elõterjesztésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkereszt a csillaggal, polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom
a 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zé sek so rán ta nú sí tott

ki emel ke dõ irá nyí tói, ve ze tõi te vé keny sé ge, fá rad ha tat lan
lel ki is me re tes helyt ál lá sa, az érin tett szer ve ze tek ko or di ná -
ci ó ja ér de ké ben tett erõ fe szí té sei, sze mé lyes pél da mu ta tá sa 

el is me ré se ként dr. Var ga Mik lós nak, a Kör nye zet vé del mi 
és Víz ügyi Mi nisz té ri um he lyet tes ál lam tit ká rá nak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje, katonai tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom

a 2006. évi ár víz vé del mi fel ada tok el lá tá sa, az ár ví zi
ka taszt ró fa el há rí tá sa ér de ké ben vég zett ki ma gas ló mun -
ká ja, rend kí vü li helyt ál lá sa el is me ré se ként dr. Isa sze gi
Já nos mk. ve zér õr nagy nak, a HM HVK Mû ve le ti
Fõcsoport fõnökség fõ cso port fõ nö ké nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje, polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom

Tok ár Ist ván nak, a Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Köz gyû lés el nö ké nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje, polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom

dr. Czu czi Mi hály nak, Kun szent már ton polgármeste -
rének,

dr. Dobi Lász ló nak, az Al só-Ti sza-vi dé ki Környezet -
védelmi és Víz ügyi Igaz ga tó ság igaz ga tó já nak,

Ker ti An dor nak, a FETIVÍZ Kft. ügy ve ze tõ igazgató -
jának,



dr. Mó zes Er vin nek, Sze ged jegy zõ jé nek,
Var ga Lász ló ok le ve les víz épí tõ mér nök nek, a Közép-

 Tisza-vidéki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság
igaz ga tó já nak, védelemvezetõnek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje, katonai tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom

Ko vács Jó zsef ez re des nek, az MH 5/62. Könnyû Lö -
vész zász ló alj zász ló alj pa rancs no ká nak.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/2313/2006.

A Köztársasági Elnök
113/2006. (V. 30.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõterjesztésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkereszt, polgári tagozat

ki tün te tést ado má nyo zom

a ma gyar–ame ri kai egész ség ügyi kap cso la tok fejlesz -
tése ér de ké ben vég zett te vé keny sé gé ért Tom my G.
Thompson- nak, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok volt egész -
ség ügyi és hu mán szol gál ta tá sok miniszterének.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/2312/2006.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
303/2006. (V. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A. §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben a Hat van négy Vár me gye If jú sá gi Moz ga lom kép vi -
se le té ben el já ró To rocz kai Lász ló ál tal be nyúj tott or szá gos 
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le -
sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

To rocz kai Lász ló 2006. má jus 24-én or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá -
nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Válasz -
tási Bi zott ság hoz.

Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:
„Akar ja-e Ön, hogy Ma gyar or szág ál lam for má ja

 Királyság le gyen?”
A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949. évi

XX. tör vény (a to váb bi ak ban: Al kot mány) 1. §-a sze rint
„Ma gyar or szág: köz tár sa ság”. Az OVB ál lás pont ja sze rint 
az or szá gos nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés ezen al -
kot má nyi ren del ke zés meg vál toz ta tá sá ra irá nyul.

Az Al kot mány bí ró ság 25/1999. (VI. 7.) AB ha tá ro za tá -
ban már vizs gál ta a vá lasz tó pol gá rok ál tal be nyúj tott, al -
kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló nép sza va zá si kez de mé nye -
zés al kot má nyos sá gi kér dé se it. Az idé zett ha tá ro za tá ban
az Al kot mány bí ró ság al kot má nyos kö ve tel mény ként a kö -
vet ke zõ ket mond ta ki: „… az al kot mány mó do sí tás csak
az Al kot mány ban elõ írt el já rá si rend ben [Al kot mány 24. §
(3) be kez dés] tör tén het; az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá -
nyu ló kér dés ben vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett
nép sza va zás nak nincs he lye”.

A fen ti ek alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér -
dés ben a kez de mé nye zés alap ján nép sza va zás nem tart -
ható, ezért az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény 10. §-ának
b) pont ján, a Ve. 118. §-ának (3)–(5) be kez dé se in,
124/A. §-ának (3) be kez dé se b) pont ján, a jog or vos lat ról
szó ló tá jé koz ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Beszámoló
az Országos Szlovák Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról 

az OSZÖ KGY 14/2006. (05. 10.) számú határozata alapján

E Ft-ban

Meg ne ve zés Be vé te lek
Ki adá sok

Sze mé lyi jut ta tás TB- és egyéb já ru lé kok Do lo gi ki adás Fel hal mo zá si ki adás Ki adás össze sen

Or szá gos Szlo vák 
Ön kor mány zat 122 245 50 392 11 089 31 686 13 430 106 597
Ál ta lá nos tar ta lék ból
fel hasz ná lás 519 519
Ver ti go Szlo vák 
Szín ház 9 103 3 786 850 4 529 9 165
Szlo vák Do ku men-
tá ci ós Köz pont 6 200 2 500 698 3 328 6 526
Óvo dai Mód szer ta ni
Köz pont 3 600 2 020 465 1 209 3 694
Szlo vák Ku ta tó in té zet 29 494 16 512 4 717 11 125 32 354
Szlo vák Köz mû ve lõ -
dé si Köz pont 29 941 14 620 3 710 11 611 29 941
Le ga tum Kht. 16 000 4 808 1 339 3 849 6 020 16 016
Szar va si Szlo vák 
Is ko la 279 103 136 432 44 134 75 903 4 691 261 160
Bé kés csa bai Szlo vák
Is ko la 104 249 59 328 19 333 9 657 60 88 378
Pénz ma rad vány 45 585
Mind össze sen 599 935 290 398 86 335 153 416 24 201 599 935

Fu zik János s. k.,
el nök

A Magyarországi Munkáspárt
2006. évi egyéni országgyûlési képviselõ-jelöltjei költségeinek elszámolásáról

Az 1997. évi C. tör vény 92. §-ának (2) be kez dé sé re hi vat koz va az aláb bi ak ban köz löm a Ma gyar or szá gi Mun kás párt
2006. évi egyé ni or szág gyû lé si kép vi se lõ-je löl tek ré szé re biz to sí tott tá mo ga tá si összeg felhasználását:

A költ ség ve tés ál tal biz to sí tott összeg: 688 068 Ft

A fel hasz ná lás té te les fel so ro lá sa:

Uta zá si költ ség: 348 069 Ft
Pro pa gan da költ ség: 217 592 Ft
Hir de tés: 23 760 Ft
Bér le ti díj: 9 500 Ft
Iro da szer: 46 480 Ft
Pos ta költ ség: 42 665 Ft

Össze sen: 688 066 Ft,
azaz hat száz nyolc van nyolc ezer-hat van hat fo rint.

Ba log Já nos né s. k.,
gaz da sá gi ve ze tõ
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 53. szá má nak I. kö te té ben meg je lent, az au tó gáz töl tõ ál lo má sok épí té si mun ká i ról és épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá -
sa i ról szó ló 27/2006. (V. 5.) GKM ren de let 2. mel lék le té ben „A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um te rü le tén” al cím alat ti táb lá zat he lye sen:

,,A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium területén

Út ügyek:
Or szá gos köz utak:

a) gyors for gal mi út, va la mint
köz úti ha tár át ke lõ hely
köz le ke dé si épít mé nyei

b) egyéb or szá gos köz út

Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let

a te rü le ti leg il le té kes me gyei
köz le ke dé si fel ügye let

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

Út ügyi ér de kek és köz úti
köz le ke dés biz ton sá g
kö ve tel mé nye i nek ér vény re
jut ta tá sa

He lyi köz utak:
a) a te le pü lé si ön kor mány zat

tu laj do ná ban lévõ he lyi
köz utak

b) a Fõvárosi Önkormányzat
tulajdonában lévõ helyi
közutak

c) a fõ vá ro si ke rü le ti
ön kor mány zat
tu laj do ná ban lévõ he lyi
köz utak

a te rü le ti leg il le té kes me gyei
köz le ke dé si fel ügye let

Fõvárosi Közlekedési Felügyelet

a fõ vá ro si fõ jegy zõ

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

Közlekedési Fõfelügyelet

Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel ügye let

Út ügyi ér de kek és köz úti
köz le ke dés biz ton ság
kö ve tel mé nye i nek ér vény re
jut ta tá sa

Köz for ga lom elõl el nem zárt
ma gán utak

a te rü le ti leg il le té kes me gyei
(fõ vá ro si) köz le ke dé si fel ügye let

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let Út ügyi ér de kek és köz úti
köz le ke dés biz ton ság
kö ve tel mé nye i nek ér vény re
jut ta tá sa

Pol gá ri re pü lé si ügyek Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság Köz le ke dé si Fõ fel ügye let A re pü lõt erek és a re pü lés
biz ton sá ga ér de ke i nek
ér vé nye sí té se

Vas úti ügyek:
a) az or szá gos je len tõ sé gû,

va la mint a vele
össze köt te tés ben lévõ vas úti
pá lya és azok tar to zé kai
ese té ben

Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

A vasúti közlekedés biztonsága
érdekeinek érvényesítése

b) he lyi és elõ vá ro si vas úti
pá lya és azok tar to zé kai
ese té ben

a te rü le ti leg il le té kes me gyei
(fõ vá ro si) köz le ke dé si fel ügye let

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

Ví zi köz le ke dé si ügyek:

A ki kö tõk és a vízi köz le ke dés
biz ton sá gá nak ér vé nye sí té se

a) a vízi úttá mi nõ sí tett
bel vi zet és ki kö tõt érin tõ
ügyek ben (az úszó mû ves
ki kö tõ ki vé te lé vel)

Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

b) a vízi úttá nem mi nõ sí tett
bel vi zet és úszó mû ves
ki kö tõt érin tõ ügyek ben

a te rü le ti leg il le té kes me gyei
köz le ke dé si fel ügye let

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

”

(Kéz irat hi ba)
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

06.1652 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


