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III. Kormányrendeletek

A Kormány 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete
a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak 
a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló 
egyes ellátási kötelezettségeiről

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az 1. mellékletben kijelölt gazdasági társaságot, az ott meghatározott termékek és szolgáltatás tekintetében ellátási 
kötelezettség terheli
a) a honvédelmi szervezetek,
b) a rendvédelmi szervek,
c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és
d) a magyar állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaság fegyveres biztonsági őrsége
vonatkozásában.

2. §  Az 1.  § a)–c)  pontjában meghatározott szervek irányítását ellátó miniszter és az  1.  § d)  pontjában meghatározott 
gazdasági társaság felett tulajdonosi jogokat gyakorló (a továbbiakban együtt: irányító kormánytag) minden 
év július 30-ig írásban tájékoztatja a  Nemzetbiztonsági Kabinetet (a továbbiakban: Kabinet) az  1.  melléklet 
szerinti termékeket és szolgáltatást érintő, következő évre tervezett, valamint a  beszerzés évét követő két év 
vonatkozásában előre jelezhető – a termék vagy szolgáltatás főbb műszaki jellemzőit is tartalmazó – igényeiről.

3. §  Az 1.  mellékletben kijelölt gazdasági társaság felett tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) a  2.  §-ban foglaltak ismeretében, minden év szeptember 30-ig tájékoztatást ad a  Kabinet részére 
az  1.  melléklet szerinti termékek és szolgáltatás tekintetében a  következő év vonatkozásában fennálló gyártási 
kapacitásokról, tartozékok és szolgáltatás elérhetőségéről, valamint a tervezett egységárakról.

4. §  Az irányító kormánytag a  3.  §-ban foglaltak ismeretében, minden év november 30-ig tájékoztatja a  minisztert 
az 1. melléklet szerinti termékekre és szolgáltatásra vonatkozó következő évi tényleges beszerzési igényekről.

5. §  Az irányító kormánytag a  4.  §-ban foglalt beszerzési igényt meghaladóan, év közben felmerülő,  
az  1.  melléklet szerinti termékekre és szolgáltatásra vonatkozó esetleges többletigényről tájékoztatja a  minisztert, 
aki intézkedik az igénynek az 1. mellékletben kijelölt gazdasági társaság általi teljesíthetőségének megvizsgálásáról, 
és a vizsgálat eredményéről 10 munkanapon belül tájékoztatja az irányító kormánytagot.

6. §  Az 1. § a)–d) pontjában meghatározott szervek az 1. melléklet szerinti termékek és szolgáltatás megrendelése során 
megvizsgálják az Európai Unió működéséről szóló szerződés 346. cikke szerinti feltételek fennállását.

7. §  A Kormány az  1.  mellékletben kijelölt gazdasági társaságot rendvédelmi szervvel szemben fennálló ellátási 
kötelezettsége alól a Kabinet előterjesztése alapján mentesítheti.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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9. §  Az irányító kormánytag
a) az 1.  melléklet szerinti termékek és szolgáltatások tekintetében a  2019. évre fennálló igényekről, 

szervezetenkénti bontásban, valamint
b) az 1. melléklet szerinti termékek rendszeresítésének és alkalmazásba vételének feltételeiről
az e rendelet hatálybalépését követő 30. napig tájékoztatót nyújt be a Kabinet részére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelethez

Az ellátási kötelezettség hatálya alá eső termékek és szolgáltatások, valamint az ellátási 
kötelezettséggel terhelt gazdasági társaság

A B

Termékek és szolgáltatás megnevezése Gazdasági társaság megnevezése

1.
CZ Bren2 gépkarabély változatai és  
a hozzá rendelhető tartozékai

HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10

2.
SCORPION géppisztoly változatai és  
a hozzá rendelhető tartozékai

HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10

3.
CZ P07 szolgálati pisztoly változatai és  
a hozzá rendelhető tartozékai

HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10

4.
CZ P09 szolgálati pisztoly változatai és  
a hozzá rendelhető tartozékai

HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10

5.
Az A:1–A:4 mezőben foglalt termékekhez  
kapcsolódó gyári nagyjavítási szolgáltatás

HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10
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A Kormány 194/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló  
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés r) és z)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12/A. §-a a következő (6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6c) Ha az  új EU-Kártya igénylésének időpontjában az  érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított birtokában 
még érvényes EU-Kártya van, az  érvényességi idő lejártát megelőző harminc napon belül – a  korábban kiadott 
EU-Kártya érvénytelenítésével és leadásával egyidejűleg – új EU-Kártya kiadása kezdeményezhető. Az új EU-Kártya 
érvényességi idejének kezdete az új EU-Kártya kiállításának napja.”

2. §  A Korm. rendelet 12/A. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A  külföldön született vagy külföldön biztosított kiskorú esetében a  szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatványt vagy hatósági 
igazolást – amennyiben az Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) rendszeren keresztül azonnali 
adatlekérdezésre nincs lehetőség – a  törvényes képviselő büntetőjogi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával a  jogsegély megérkezéséig pótolhatja. Ha a törvényes képviselő által 
tett nyilatkozat tartalma ellentétes a formanyomtatvány vagy hatósági igazolás tartalmával, az átmeneti időszakban 
igénybe vett egészségügyi ellátás költségeit köteles megtéríteni.”

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § 2019. augusztus 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2019. (VII. 30.) MvM rendelete
a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklet D)  pont 3.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a 2019. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 10/2019. (VII. 30.) MvM rendelethez

 1.  A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „09982 Szűcsi” megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:
 

(Település-
azonosító 
törzsszám 

Név 
Területi 

jelzőszám 
Jogállás 

2005 

Statisz-
tikai 

nagy-
régió 
kódja 

Régió 
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'16 

Járás 
kód 

Járás 
központ 

kódja 

Agglo-
meráció 

kódja 

Polgármesteri 
hivatal, közös 
önkormány-
zati hivatal 

kódja 

Polgármesteri 
hivatal, közös 

önkormányzati 
hivatal 

székhelyének 
kódja 

Mező- 
gazdasági 
Tájkörzet 

Bor- 
régió 

Bor- 
vidék '09 

Turisz-
tikai 
régió 

Világ-
örökségi 

helyszínek 

Világörökségi 
helyszínek 

védőövezete 

Nemzeti 
Parkok 

Falusi 
szállás-

adás 
lehet-
séges 
hely-
színei 

Kedvez-
ménye-

zett 
telepü-

lések 
kódja 

Kedvezmé-
nyezett 

járások kódja 

Szabad 
vállalkozási 

zónák 

Területfejlesztési 
szempontból 

kiemelt térség) 

 

09982 Szűcsi 1000 4 2 42 3 50 HU312 107 0 9999 5 31486 142 4 19 02 99 99 99 1 9 9 9 9 
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A belügyminiszter 31/2019. (VII. 30.) BM rendelete
a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 2.  § a)  pontjában a „munkakör betöltésére” szövegrész helyébe a „munkakör betöltésére, feladat ellátására” 

szöveg,
b) 3.  § záró szövegrészében a  „munkakör” szövegrész helyébe a  „munkakör betöltésére, feladat ellátására 

irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve szerződéses jogviszony” szöveg
lép.

2. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet A) rész 1. pontja a következő 1.25. és 1.26. alponttal egészül ki:
„1.25. a közbiztonsági főigazgató
1.26. a sajtószóvivő”

 2. Az R. 1. melléklet B) rész 1. pont 1.3. alpontja a következő 1.3.7. és 1.3.8. alponttal egészül ki:
„1.3.7. a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő munkakör
1.3.8. leltározási feladatokat ellátó munkakör”

 3. Az R. 1. melléklet D) rész 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Országos Vízügyi Főigazgatóság és irányítása alá tartozó szervek
1.1. a főigazgató, a műszaki és gazdasági főigazgató-helyettes
1.2. a vízügyi igazgatóságok igazgatói, a műszaki és gazdasági igazgatóhelyettesek
1.3. a Főigazgatói Hivatal vezetője és helyettese
1.4. a közbeszerzési terület vezetője
1.5. a projektekkel kapcsolatos feladatokat ellátó terület vezetője, a projekt pénzügyi terület vezetője és valamennyi, 
a projektekkel kapcsolatos feladatokat ellátó munkakör
1.6. a főigazgatói és igazgatói titkár, titkárnő
1.7. az informatikai terület vezetője és valamennyi informatikai munkakör
1.8. a vagyongazdálkodási terület vezetője
1.9. a nemzetközi terület vezetője”

 4. Az R. 1. melléklet D) rész 3. pont 3.4. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„3.4. közbeszerzési eljárás során a bíráló bizottsági feladatok ellátására kijelölt, továbbá az EU pályázati eljárásban 
részt vevő munkakörök”

 5. Az R. 1. melléklet
a) A) rész 1.  pont 1.1., 1.2., 1.7., 1.11., 1.14., 1.17., 1.22., 1.23.  alpontjában a „munkaköre” szövegrész helyébe 

az „álláshelye vagy munkaköre” szöveg,
b) A) rész 1.  pont 1.2.  alpontjában az „az állami vezetők” szövegrész helyébe az „a miniszter, az  államtitkár, 

a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár és a közbiztonsági főigazgató” szöveg,
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c) A) rész 1.  pont 1.5., 1.6., 1.19., 1.21.  alpontjában a  „munkakör” szövegrész helyébe az  „álláshely vagy 
munkakör” szöveg,

d) A) rész 1. pont 1.10. alpontjában a „munkakörei” szövegrész helyébe az „álláshelyei vagy munkakörei” szöveg,
e) A) rész 1.  pont 1.16.  alpontjában a „munkakörei” szövegrész helyébe a „feladatokat ellátó álláshelyei vagy 

munkakörei” szöveg,
f ) A) rész 1.  pont 1.24.  alpontjában a „munkakörök” szövegrész helyébe a „feladatokat ellátó álláshelyek vagy 

munkakörök” szöveg,
g) D) rész 2. pontjában a „szakközépiskolák” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumok” szöveg,
h) D) rész 3. pont 3.7. alpontjában a „tevékenység ellátásában részt vevő” szövegrész helyébe a „tevékenységet 

végző” szöveg
lép.

 6. Hatályát veszti az R. 1. melléklet
a) A) rész 1. pont 1.3. alpontjában a „főosztályvezető-helyettes vagy” szövegrész,
b) A) rész 1. pont 1.18. alpontja,
c) B) rész 1. pont 1.5. alpontja.
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Az igazságügyi miniszter 20/2019. (VII. 30.) IM rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. §, valamint az 1–46. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A választási irodák tagjainak oktatása

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

2. A választási informatikai rendszer

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

 (2) Az informatikai rendszert kell használni
a) a választási szervek adatainak rögzítéséhez,
b) a szavazókörök kialakításához, kezeléséhez, felülvizsgálatához,
c) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,
d) a központi névjegyzék továbbvezetéséhez,
e) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntés meghozatalához,
f ) a szavazóköri névjegyzék, valamint a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, 

továbbvezetéséhez,
g) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,
h) a szavazóköri névjegyzékből történő – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 153. §-a és 317. § 

(2) bekezdése szerinti – adatszolgáltatás elkészítéséhez,
i) a névjegyzékek vezetéséhez kapcsolódó értesítők, határozatok és egyéb döntések elkészítéséhez,
j) a jelölő szervezetek, a listák és a jelöltek adatainak, a jelöltek fényképeinek nyilvántartásához,
k) az ajánlóívek elkészítéséhez, átadásához és visszavételéhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,
l) az ajánlóíveken szereplő, ellenőrzött ajánlásokhoz tartozó személyes adatokról történő – a  Ve. 2.  § 

(4) bekezdése szerinti – tájékoztatáshoz,
m) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,
n) a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, gyártatásával, 

szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,
o) a szavazóköri névjegyzék, a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, továbbá a  szavazóköri 

jegyzőkönyv és az  eredmény-jegyzőkönyv nyomtatásához, valamint a  nyomtatás és hitelesítés 
megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

p) a rendkívüli események, a napközbeni részvételi adatok jelentéséhez,
q) a jegyzőkönyvek adatainak rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,
r) a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,
s) a választási eredmény megállapításának támogatásához,
t) a bírságokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásához,
u) a választási bizottság megbízott tagja összeférhetetlenségére vonatkozó egyes szabályok teljesülésének 

ellenőrzéséhez.
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3. A kormányhivatalok feladatai

3. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) a  választási feladatok ellátása 
érdekében a területi választási iroda, illetve a Fővárosi Választási Iroda (a továbbiakban együtt: TVI), valamint a helyi 
választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője számára – megállapodás alapján – biztosítja
a) a megfelelő számú, a  kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy választási iroda 

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

rendelkezése szerint.
 (2) Az (1) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) az informatikai rendszerhez kapcsolódó helpdesk, valamint
b) az informatikai rendszerrel kapcsolatos oktatási feladatok 
támogatása.

 (3) A  kormányhivatal a  TVI, illetve a  HVI részére – írásbeli megállapodás alapján – térítésmentesen rendelkezésre 
bocsátja
a) a járási, fővárosi kerületi hivatali infrastruktúrát,
b) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket, valamint
c) az a) és b) pontban foglaltak igénybevételéhez szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

 (4) A  (3)  bekezdésben foglaltak különösen az  ajánlás-ellenőrzés és a  szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítési 
feladataira terjedhetnek ki.

 (5) A  választási iroda és a  kormányhivatal együttműködik a  választási feladatok határidőre történő elvégzése 
érdekében. A  választási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a  kormányhivatal egyéb 
feladataival szemben.

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

II. FEJEZET
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

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

4. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

5. § (1) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,
b) az informatikai rendszerben dönt a  szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelemről, a  döntés aláírás és 

bélyegzőlenyomat nélkül érvényes,
c) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,
d) előkészíti a  helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB), valamint szükség esetén a  szavazatszámláló 

bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak, póttagjainak választását,
e) fogadja az  SZSZB és a  HVB megbízott tagjának, valamint a  nemzetiségi megfigyelő bejelentését, 

az informatikai rendszerben ellenőrzi választójogát, valamint a Ve. 18. § (1) bekezdés c), f ) és h) pontja szerinti 
összeférhetetlenséget,

f ) gondoskodik az SZSZB és a HVB tagjainak és póttagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,
g) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

ga) az SZSZB és a HVB tagjainak, valamint a HVI vezetőjének nevét,
gb) a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,
gc) a HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetőségét,

h) az SZSZB, a  HVB és a  HVI tagjainak adatait, valamint a  HVI gb) és gc)  alpont szerinti adatait rögzíti 
az informatikai rendszerben,

i) helyben szokásos módon közzéteszi a HVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,
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j) megállapítja és helyben szokásos módon közzéteszi a  polgármesterjelölt, valamint az  egyéni listás vagy 
egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát, közzéteszi a  települési nemzetiségi 
önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások számát,

k) átveszi az  ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, és az  igénylő figyelmét felhívja 
az  ajánlóív kiadásának esetleges akadályára; a  nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, 
továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálja,

l) az informatikai rendszerből kinyomtatja és átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadja az  igénylő részére 
az ajánlóíveket,

m) átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átveszi az  ajánlóíveket és a  jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat; 
azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, továbbá a bejelentést 
az informatikai rendszerben regisztrálja,

n) ellenőrzi, hogy a  jelölő szervezet, illetve a  független jelölt a  rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet 
leadta-e; jelzi a  HVB-nek, ha a  jelölő szervezet, illetve a  független jelölt nem, vagy határidőn túl adta le 
a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

o) átveszi és ellenőrzi, majd azt követően feltölti az informatikai rendszerbe
oa) a jelölt nemzetiségi nevét tartalmazó Word formátumú fájlt,
ob) a jelölt fényképét tartalmazó, álló formátumú, 240×340 pixel felbontású, JPEG kiterjesztésű fájlt.

 (2) A HVI továbbá
a) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – a  HVB döntésének előkészítése érdekében – a  központi névjegyzék és 

a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
aa) az ajánlóíven az  ajánlást gyűjtő polgár és a  választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e 

tüntetve,
ab) az ajánlást gyűjtő polgár adatai – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára 

vonatkozóan – megegyeznek-e a nyilvántartásban szereplő adataival,
ac) létezik-e – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – 

választópolgár az adott személyi azonosítóval,
ad) egyeznek-e – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – 

a választópolgár névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,
ae) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult 

volt-e abban a választókerületben, ahol jelöltet ajánlott,
af ) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,

b) tájékoztatást ad az  erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az  adatai 
szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között,

c) átveszi a kompenzációs lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, 
és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra; a bejelentésről átvételi elismervényt ad 
ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

d) a HVB-nek a  lista és a  jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, valamint a  lista és a  jelölt 
nyilvántartásba vétele állapotának változását az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti,

e) az egyéni választókerületi jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő leteltét követően előkészíti 
a HVB számára a nemzetiségi kompenzációs lista állítását,

f ) előkészíti a  jelöltek, kompenzációs listák sorsolását, a  sorsolás eredményét rögzíti az  informatikai 
rendszerben,

g) a Ve. 153–154.  §-a szerint, bejelentett igény alapján, az  adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását 
követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait elektronikus adathordozón átadja 
az igénylőnek,

h) a nemzetiségi önkormányzati választáson az  adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szereplő 
választópolgárok adatait a Ve.-ben meghatározottak szerint elektronikus adathordozón átadja
ha) a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt számára ajánlóívet igénylő jelölő szervezetnek, illetve
hb) a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet állító jelölő szervezetnek,

i) a bírság kiszabásáról hozott határozat adatait a  Nemzeti Választási iroda (a továbbiakban: NVI) elnökének 
intézkedése szerint haladéktalanul megküldi az NVI-nek,

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

nemzetiségi önkormányzati szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,
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l) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,
m) gondoskodik a nyomtatványok rendelkezésre állásáról,
n) fogadja a központilag biztosított szavazási kellékeket, azokat tételesen ellenőrzi, és gondoskodik biztonságos 

megőrzésükről,
o) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,
p) a választás kitűzése és a  szavazást megelőző 67. nap között benyújtott, szavazóköri névjegyzékkel 

kapcsolatos kérelmet úgy tekinti, mintha azt a  szavazást megelőző 66. napon nyújtották volna be, és 
a szavazást megelőző 66. napon bírálja el,

q) a szavazóköri névjegyzék lezárását követően kinyomtatja a  szavazóköri névjegyzékeket, a  mozgóurnát 
igénylő választópolgárok jegyzékét és a szavazóköri jegyzőkönyveket,

r) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB elnöke vagy 
helyettese részére a  szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb 
kellékeket, valamint

s) tájékoztatja az SZSZB-t a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról.
 (3) A  HVI vezetője – a  Ve.-ben foglalt feladatain túl – a  kinyomtatott szavazóköri névjegyzékeket és a  mozgóurnát 

igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az  utolsó oldalon aláírásával és bélyegzőlenyomattal hitelesíti, 
továbbá a  nyomtatásról és a  hitelesítésről, valamint a  szavazóköri jegyzőkönyvek kinyomtatásáról az  informatikai 
rendszer útján tájékoztatja az NVI-t.

5. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

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

és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke vezetéséről,
c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a  HVI részére a  szavazókörben 

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

a HVI vezetőjéhez,
e) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek kiállításában,
f ) a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően annak adattartalmát – a  HVI vezetőjének utasítása szerint – 

telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon azonnal továbbítja a HVI-hez,
g) közreműködik a  szavazóköri jegyzőkönyvek, a  szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított 

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

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

 (2) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,
b) haladéktalanul továbbítja az  SZSZB részére a  névjegyzék lezárását követően, a  szavazás napján 12.00 óráig 

beérkező mozgóurna iránti igényeket,
c) a jegyzőkönyvvezetőtől fogadja és – ellenőrzést követően – az  informatikai rendszerben haladéktalanul 

rögzíti
ca) a napközbeni részvételi adatokat,
cb) a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,
cc) a szavazóköri jegyzőkönyv (1) bekezdés f ) pontja szerint beérkező adatait,

d) a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t, ha adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, 
vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggéshibát vagy egyéb hibát jelzett,

e) átvételi elismervénnyel átveszi az  SZSZB-től a  szavazóurnákat, a  szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint 
az egyéb választási iratokat és kellékeket,

f ) a szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, a hibásan vagy hiányosan kitöltött 
jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét,

g) a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az  informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés 
esetén – saját hatáskörben – gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról.
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6. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

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

megtekinthetőségét, közös HVI esetén a jegyzőkönyvvel érintett tagtelepülésen is,
c) több szavazókörös településen a  HVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi az  általános 

szavazóköri jegyzőkönyvek, a polgármester-választás, az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás 
szavazóköri jegyzőkönyvei és az informatikai rendszerben tárolt adatok azonosságát, és annak eredményéről 
jelentést tesz a HVB-nek,

d) több szavazókörös településen a HVB rendelkezésére bocsátja
da) az általános szavazóköri jegyzőkönyveket,
db) a polgármester-választás szavazóköri jegyzőkönyveit,
dc) az egyéni listás vagy az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveket,
dd) a településen települési nemzetiségi önkormányzati választást tartó nemzetiség szavazólapjait 

tartalmazó szállítóborítékokat,
de) a választás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvek informatikai rendszerből kinyomtatott tervezetét,

e) az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a  polgármester-választás, továbbá – megtartott 
települési nemzetiségi önkormányzati választás esetén – a  települési nemzetiségi önkormányzati 
választás eredményét, valamint a  területi és az  országos nemzetiségi önkormányzati választás települési 
részeredményét a HVB jegyzőkönyvei alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

f ) három napon keresztül biztosítja a  HVB eredménymegállapító határozatai és az  azok mellékletét képező 
jegyzőkönyvek, valamint a  területi és az  országos nemzetiségi önkormányzati választás települési 
részeredményét megállapító jegyzőkönyvek második példányainak megtekinthetőségét,

g) a TVI vezetőjének rendelkezése szerint továbbítja a TVI-hez
ga) a szavazást követő napon a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait,
gb) a szavazást követő napon a  településen települési nemzetiségi önkormányzati választást 

tartó nemzetiség területi és az  országos nemzetiségi önkormányzati választásának települési 
részeredményét megállapító jegyzőkönyvek első példányait,

gc) a településen települési nemzetiségi önkormányzati választást nem tartó nemzetiség szavazólapjait 
tartalmazó szállítóborítékokat,

gd) a HVB eredménymegállapító határozatainak mellékletét képező jegyzőkönyvek első példányait,
h) előkészíti az  egyéni listás, illetve az  egyéni választókerületi vagy kompenzációs listás választáson, illetve 

a  települési nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot szerzett képviselők és a  polgármester 
megbízólevelének átadását,

i) tájékoztatást ad az  erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az  adatai 
szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között, továbbá

j) a választási iratokat – beleértve az ajánlóíveket – a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást 
követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után 
a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

III. FEJEZET
TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

8. §  A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) ellenőrzi és irányítja az  országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák (a továbbiakban: OEVI) és 

a HVI-k tevékenységét,
b) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, 

a hibás adatok kijavítása érdekében,
c) a HVI-k tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez az  illetékes 

OEVI vezetőjének közreműködését igénybe veheti.
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7. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

9. § (1) A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) előkészíti a  területi választási bizottság, illetve a  Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban együtt: TVB) 

tagjainak, póttagjainak megválasztását,
b) fogadja a TVB megbízott tagjának bejelentését, az informatikai rendszerben ellenőrzi választójogát, valamint 

a Ve. 18. § (1) bekezdés c), f ) és h) pontja szerinti összeférhetetlenséget,
c) gondoskodik a TVB tagjainak és póttagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,
d) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

da) a TVB tagjainak és a TVI vezetőjének nevét,
db) a TVB és a TVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,
dc) a TVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetőségét,

e) a TVB és a  TVI tagjainak adatait, valamint a  TVI d)  pont db) és dc)  alpontja szerinti adatait rögzíti 
az informatikai rendszerben,

f ) közzéteszi a TVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,
g) átveszi a jelölő szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat, azokat ellenőrzi, és az igénylő figyelmét 

felhívja az esetleges formai hiányosságokra; a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá 
a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

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

i) a bíróság megkeresése útján ellenőrzi a jelölő szervezet létezését, bejelentett adatait és azt, hogy a választás 
kitűzésekor a  bírósági nyilvántartásban jogerősen szerepelt-e, továbbá nemzetiségi jelölő szervezet esetén 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 2. § 14. pontjában foglalt 
feltétel teljesülését,

j) megállapítja és közzéteszi a  megyei lista, valamint közzéteszi a  területi nemzetiségi lista és 
a főpolgármester-jelölt állításához szükséges ajánlások számát,

k) átveszi az  ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, és az  igénylő figyelmét felhívja 
az  ajánlóív kiadásának esetleges akadályára; a  nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, 
továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálja,

l) az informatikai rendszerből kinyomtatja és átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadja az  igénylő részére 
az ajánlóíveket,

m) átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átveszi az  ajánlóíveket és a  lista, a  listán szereplő jelöltek, illetve 
a főpolgármester-jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat; azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét 
felhívja az esetleges formai hiányosságokra, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

n) ellenőrzi, hogy a jelölő szervezet, illetve a független főpolgármester-jelölt a rendelkezésére bocsátott összes 
ajánlóívet leadta-e; jelzi a TVB-nek, ha a jelölő szervezet, illetve a független főpolgármester-jelölt nem, vagy 
határidőn túl adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

o) átveszi és ellenőrzi, majd azt követően feltölti az informatikai rendszerbe
oa) a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, 300 dpi minőségű, fekvő, 472×236 pixel méretű, 

JPEG fájlformátumú fájlt,
ob) a jelölő szervezet, illetve a jelölt nemzetiségi nevét tartalmazó Word formátumú fájlt,
oc) a jelölt fényképét tartalmazó, álló formátumú, 240×340 pixel felbontású, JPEG fájlformátumú fájlt,

p) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – a TVB döntésének előkészítése érdekében – a  központi névjegyzék és 
a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
pa) az ajánlóíven az  ajánlást gyűjtő polgár és a  választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e 

tüntetve,
pb) az ajánlást gyűjtő polgár adatai – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára 

vonatkozóan – megegyeznek-e a nyilvántartásban szereplő adataival,
pc) létezik-e – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – 

választópolgár az adott személyi azonosítóval,
pd) egyeznek-e – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – 

a választópolgár névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,
pe) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult 

volt-e abban a választókerületben, ahol listát, jelöltet ajánlott,
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pf ) a választópolgár – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napján – szerepelt-e 
a  névjegyzékben azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek területi nemzetiségi listáját 
ajánlotta,

pg) a választópolgár nem ajánlott-e egy listát, főpolgármester-jelöltet többször,
q) tájékoztatást ad az  erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az  adatai 

szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között,
r) a TVB-nek a jelölő szervezet, illetve a lista és a jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, valamint 

a jelölő szervezet, a lista és a jelölt nyilvántartásba vétele állapotának változását az informatikai rendszerben 
haladéktalanul rögzíti,

s) előkészíti a  listák, főpolgármester-jelöltek sorsolását, a  sorsolás eredményét rögzíti az  informatikai 
rendszerben,

t) a Ve. 153–154.  §-a szerint, bejelentett igény alapján, az  adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását 
követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait elektronikus adathordozón átadja 
az igénylőnek,

u) a nemzetiségi önkormányzati választáson az  adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szereplő 
választópolgárok adatait a Ve.-ben meghatározottak szerint elektronikus adathordozón átadja
ua) a területi nemzetiségi önkormányzati lista állításához ajánlóívet igénylő jelölő szervezetnek, illetve
ub) a területi nemzetiségi önkormányzati listát állító jelölő szervezetnek,

v) a bírság kiszabásáról hozott határozat adatait az NVI elnökének intézkedése szerint haladéktalanul megküldi 
az NVI-nek,

w) ellátja a listák, jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
x) előterjeszti a  TVB részére a  megyei listás, illetve a  főpolgármesteri, továbbá a  területi nemzetiségi 

önkormányzati szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,
y) gondoskodik a  központi nyomtatványok átvételéről, az  ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, 

továbbá
z) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról.

 (2) A TVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) megszervezi az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek oktatási terv alapján történő képzését,
b) meghatározza a központilag biztosított kellékek szállításának és átvételének rendjét,
c) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet, és
d) kiadja a  jegyzőkönyvek és a  településen települési nemzetiségi önkormányzati választást nem tartó 

nemzetiség szavazatait tartalmazó szállítóborítékok továbbításával kapcsolatos utasítását.

8. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

10. §  A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik 

a  vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, továbbá a  zavarokról, vészhelyzetekről 
tájékoztatja az NVI elnökét, valamint

b) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

9. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

11. §  A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) fogadja

aa) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait,
ab) a területi és az  országos nemzetiségi önkormányzati választás települési részeredményét 

megállapító jegyzőkönyvek első példányait azon települések és nemzetiségek vonatkozásában, 
amelyek tekintetében települési nemzetiségi választásra sor került,

ac) a nemzetiségi szavazólapokat tartalmazó szállítóborítékokat azon települések és nemzetiségek 
vonatkozásában, amelyek tekintetében települési nemzetiségi választásra nem került sor,

ad) a HVB eredménymegállapító határozatainak mellékletét képező jegyzőkönyvek első példányait,
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b) a TVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi az informatikai rendszerben tárolt adatok és a megyei 
önkormányzati választás, illetve a  főpolgármester-választás szavazóköri jegyzőkönyveiben, a  területi és 
országos nemzetiségi önkormányzati választás települési részeredményéről kiállított jegyzőkönyvekben, 
valamint a fővárosi kerületi polgármester-választás eredménymegállapító jegyzőkönyveiben szereplő adatok 
azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a TVB-nek,

c) segítséget nyújt a TVB-nek a területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson leadott szavazatok 
megszámlálásához,

d) a megyei önkormányzati választás, a  fővárosi kompenzációs listás választás és a  főpolgármester-választás 
eredményét, valamint a  területi és az  országos nemzetiségi önkormányzati választáson leadott szavazatok 
megszámlálásáról készült jegyzőkönyv adatait, a  területi nemzetiségi önkormányzati választás eredményét 
és az  országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét a  TVB jegyzőkönyvei alapján 
rögzíti az informatikai rendszerben,

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

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

g) az NVI elnöke által meghatározottak szerint az NVI-hez továbbítja a szavazóköri és az eredményt megállapító 
jegyzőkönyvek első példányait,

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

i) tájékoztatást ad az  erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az  adatai 
szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között,

j) a választási iratokat – beleértve az ajánlóíveket – a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást 
követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után 
a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

IV. FEJEZET
KÖZPONTI FELADATOK

10. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

12. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) a választás alapadatait rögzíti az informatikai rendszerben,
b) gondoskodik a TVI-k és az OEVI-k vezetőinek oktatásáról,
c) biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék elérését,
d) a szavazás napját megelőző 67. napon a  szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok számára 

megküldi az értesítőt,
e) átveszi a jelölő szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat, azokat ellenőrzi, és az igénylő figyelmét 

felhívja az esetleges formai hiányosságokra; a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá 
a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

f ) az informatikai rendszerben rögzíti a jelölő szervezet képviseletében nyilatkozattételre jogosultak adatait,
g) a bíróság megkeresése útján ellenőrzi a jelölő szervezet létezését, bejelentett adatait és azt, hogy a választás 

kitűzésekor a  bírósági nyilvántartásban jogerősen szerepelt-e, továbbá a  Nektv. 2.  § 14.  pontjában foglalt 
feltétel teljesülését,

h) átveszi az  ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, és az  igénylő figyelmét felhívja 
az  ajánlóív kiadásának esetleges akadályára; a  nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, 
továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálja,

i) az informatikai rendszerből kinyomtatja és átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadja az  igénylő részére 
az ajánlóíveket,

j) átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átveszi az  ajánlóíveket és a  lista, a  listán szereplő jelöltek bejelentését 
tartalmazó nyomtatványokat; azokat ellenőrzi, és a  bejelentő figyelmét felhívja az  esetleges formai 
hiányosságokra, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,
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k) ellenőrzi, hogy a  jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi az NVB-nek, ha 
a jelölő szervezet nem, vagy határidőn túl adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

l) átveszi és ellenőrzi, majd azt követően feltölti az informatikai rendszerbe
la) a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, 300 dpi minőségű, fekvő, 472×236 pixel méretű, 

JPG fájlformátumú fájlt,
lb) a jelölő szervezet, illetve a jelölt nemzetiségi nevét tartalmazó Word formátumú fájlt,
lc) a jelölt fényképét tartalmazó, álló formátumú, 240×340 pixel felbontású, JPG fájlformátumú fájlt,

m) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az NVB döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és 
a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
ma) az ajánlóíven az  ajánlást gyűjtő polgár és a  választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e 

tüntetve,
mb) az ajánlást gyűjtő polgár adatai – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára 

vonatkozóan – megegyeznek-e a nyilvántartásban szereplő adataival,
mc) létezik-e – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – 

választópolgár az adott személyi azonosítóval,
md) egyeznek-e – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – 

a választópolgár névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,
me) a választópolgár – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napján – szerepelt-e 

a  névjegyzékben azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek országos nemzetiségi listáját 
ajánlotta,

mf) a választópolgár nem ajánlott-e egy listát többször,
n) tájékoztatást ad az  erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az  adatai 

szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között,
o) az NVB-nek a  jelölő szervezet, illetve a  lista és a  jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, 

valamint a  jelölő szervezet, a  lista és a  jelölt nyilvántartásba vétele állapotának változását az  informatikai 
rendszerben haladéktalanul rögzíti,

p) előkészíti a listák sorsolását, a sorsolás eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,
q) a Ve. 153–154.  §-a szerint, bejelentett igény alapján, az  adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását 

követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait elektronikus adathordozón átadja 
az igénylőnek,

r) a nemzetiségi önkormányzati választáson az  adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szereplő 
választópolgárok adatait a Ve.-ben meghatározottak szerint elektronikus adathordozón átadja
ra) az országos nemzetiségi önkormányzati lista állításához ajánlóívet igénylő jelölő szervezetnek, 

illetve
rb) az országos nemzetiségi önkormányzati listát állító jelölő szervezetnek,

s) ellátja a listák, jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
t) előterjeszti az NVB részére az országos nemzetiségi önkormányzati szavazólap tervezetét annak adattartalma 

jóváhagyása céljából,
u) irányítja a  szavazólapok adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a  nyomdai 

adatátadás folyamatát, gondoskodik a szavazólapok előállításáról,
v) meghatározza a  központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, 

gyártatásával, szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatokat,
w) gondoskodik a Braille-sablon elkészítéséről és eljuttatásáról a megfelelő szavazóhelyiségekbe,
x) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,
y) a választások hivatalos honlapján közzéteszi

ya) a választási irodák vezetőjének nevét, a választási irodák hivatali helyiségének címét, telefonszámát, 
elektronikus levélcímét és telefaxszámát, valamint a  választási bizottságok határozatainak 
közzétételére szolgáló internetes oldalak elérhetőségét,

yb) az NVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,
z) a választások hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza

za) az NVB tagjainak és az NVI vezetőjének nevét,
zb) az NVB és az  NVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és 

telefaxszámát.
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 (2) Az NVI elnöke – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – meghatározza
a) az igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit,
b) a szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzőkönyvek továbbításának rendjét.

11. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

13. §  Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) működteti a Választási Központot,
b) gondoskodik a választási információs rendszer működtetéséről,
c) a választások hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza a  napközbeni részvételi jelentések és a  napközben 

történt rendkívüli események adatait, azokról tájékoztatja az NVB-t,
d) 19.00 órát követően a  választások hivatalos honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza a  választás 

előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat, valamint
e) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik 

a tartalékmegoldások alkalmazásáról.

12. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

14. §  Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) a választások hivatalos honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza a  választás előzetes eredményére 

vonatkozó tájékoztató adatokat,
b) gondoskodik az  NVI elnöke által meghatározott szavazóköri jegyzőkönyvek első példányainak 

beszkenneléséről, azok adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, szükség esetén 
a HVI útján gondoskodik az adatok informatikai rendszerben történő javításáról,

c) fogadja az  országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét megállapító 
jegyzőkönyveket,

d) az NVB döntésének előkészítéseként ellenőrzi az  országos nemzetiségi önkormányzati választás területi 
részeredményét megállapító jegyzőkönyvek és az  informatikai rendszerben tárolt adatok azonosságát, és 
az ellenőrzés eredményéről jelentést tesz az NVB-nek,

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

f ) előkészíti az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők megbízólevelének átadását,
g) tájékoztatást ad az  erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az  adatai 

szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között,
h) a választási iratokat – beleértve az  országos nemzetiségi önkormányzati választás ajánlóíveit – a  szavazást 

követő kilencvenedik napig megőrzi; a  szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve 
büntetőeljárás esetén az  ügy jogerős lezárása után a  választási iratokat – a  jegyzőkönyvek kivételével – 
megsemmisíti, továbbá

i) fogadja a  szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek első példányát, azokat a  szavazást követő kilencvenedik 
nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén az  ügy jogerős lezárása után átadja a  Magyar Nemzeti 
Levéltárnak.

V. FEJEZET
IDŐKÖZI VÁLASZTÁS

15. §  Az időközi választás kitűzésének tényét az illetékes választási iroda haladéktalanul közli a TVI-vel és az NVI-vel.

16. §  Az időközi választáson a  szavazókörben megjelent választópolgárok számáról az  NVI elnökének a  Ve. 71.  § 
(2) bekezdése szerinti utasítása szerint kell jelentést adni.
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VI. FEJEZET
A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN HASZNÁLANDÓ NYOMTATVÁNYOK

17. §  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán használandó nyomtatványok mintáit az 1–46. melléklet állapítja meg.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

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

20. §  Hatályát veszti a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a  nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán a  választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet.

  Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez 1. melléklet a … (…) IM rendelethez 
Névjegyzék a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

 NÉVJEGYZÉK 1. oldal 
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

(a szavazás napja) 
(TELEPÜLÉS)

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

 A választópolgárok adatai A szavazólap átvételének igazolása Nemzetiségi 
névjegyzék** 

1. 
(név)  
(születési név)***  
(lakcím)**** 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

2. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

3. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

4. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

5. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

6. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

7. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

8. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

9. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

10. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

11. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

12. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

13. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

14. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

15. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

 
* A címsor csak a névjegyzék első oldalán, az Összesítő lap csak az utolsó oldalán jelenik meg. 
** Csak ha a szavazóköri névjegyzékben szerepel nemzetiségi választópolgár. 
*** A születési nevet csak abban az esetben kell feltüntetni, ha eltér a viselt névtől. 
**** A lakóhely, annak hiányában a tartózkodási hely címe, átjelentkezéssel szavazó választópolgár esetében a tartózkodási hely címe. 
  

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 134. szám 5529

ÖSSZESÍTŐ LAP 
1. A névjegyzékben és mozgóurnát igénylő választópolgárok 

jegyzékében szereplő választópolgárok száma (= 2 + 3) A: 

2. A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma  

3. A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő 
választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma  

4. Szavazóként megjelent választópolgárok száma (= 5 + 6) F: 

5. A névjegyzéken lévő aláírások száma  

6. A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén és 
pótlapjain lévő aláírások száma  
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2. melléklet a ... (...) IM rendelethez 
Névjegyzék a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására 

 
 NÉVJEGYZÉK 1. oldal 

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

(a szavazás napja) 
(TELEPÜLÉS)

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

 A választópolgárok adatai A nemzetiségi szavazólap átvételének igazolása 

1. 
(név)  
(születési név)** 
(lakcím)*** 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 

2. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 

3. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 

4. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 

5. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 

6. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 

7. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 

8. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 

9. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 

10. 
(név)  
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 

 

(A névjegyzék utolsó oldalán:) 

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

 A 
a szavazókörben megjelent választópolgárok száma: 

(aláírások száma a névjegyzéken) 
 

 

 +  
mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: 

(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén)  
 

 

 =  

a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: 
 Fx 

* Csak a névjegyzék első oldalán. 
** A születési nevet csak abban az esetben kell feltüntetni, ha eltér a viselt névtől. 
*** A lakóhely, annak hiányában a tartózkodási hely címe, átjelentkezéssel szavazó választópolgár esetében a tartózkodási hely címe. 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

………………………………………. 
(név) 

2. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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3. melléklet a … (…) IM rendelethez 
Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke 

 
 MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE 1. oldal 

 
(a szavazás napja) 

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

 

A választópolgárok adatai A szavazólap átvételének 
igazolása Nemzetiség** A nemzetiségi szavazólap 

átvételének igazolása** 

1. 

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

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

2. 

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

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

3. 

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

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

4. 

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

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

5. 

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

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

6. 

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

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

7. 

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

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

8. 

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

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

9. 

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

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

10. 

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

(személyi azonosító) 

(nemzetiség) 

 
 
* A címsorok csak a névjegyzék első oldalán jelennek meg. 
** Csak ha a szavazóköri névjegyzékben szerepel nemzetiségi választópolgár. 
*** A születési nevet csak abban az esetben kell feltüntetni, ha eltér a viselt névtől. 
**** A lakóhely, annak hiányában a tartózkodási hely címe, átjelentkezéssel szavazó választópolgár esetében a tartózkodási hely címe. 

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

3. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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4. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

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

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 
a magyar állampolgár választópolgárok számára 

 
(születési idő)  
(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(név) 
(lakcím) 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 
 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

.......................... megye .................. településen /Budapest .... kerületében a(z) …. számú egyéni 

választókerületben a(z) ..... számú szavazókörben. 

A szavazás helye: 
.............................................................................................................................. 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
A szavazás ideje: (a szavazás napja) 6 és 19 óra között 
 
Az Ön véleménye is számít, hogy ki legyen a polgármester és kik legyenek önkormányzati képviselők 
…………….. településen / Budapest …. kerületében, ki legyen a főpolgármester / kik legyenek a megyei 
közgyűlés tagjai. 
A véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni. 
 
Az, aki legkésőbb (a szavazást megelőző 16. nap) 16.00 óráig kéri nemzetiségi névjegyzékbe vételét, 
a nemzetiségének önkormányzati választásán is részt vehet. 

Ön a (nemzetiség) nemzetiséghez tartozó választópolgárként kérte névjegyzékbe vételét, ezért a 
(nemzetiség) nemzetiségi önkormányzati választáson is szavazhat. (csak ha a választópolgár szerepel a 
nemzetiségi névjegyzékben) 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon. 
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 

● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  útlevél vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímigazolvány nélkül is érvényes). 

 
A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai nem jártak-e le.  

4. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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KÉRELMEK 

 
A TARTÓZKODÁSI HELYEMEN SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem) 
Ha nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén szeretne szavazni, át kell jelentkeznie. 
Akkor jelentkezhet át, ha tartózkodási helyét legkésőbb (a választás kitűzését megelőző 30. nap) napjáig 
bejelentette. Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig. 

NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem) 
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták. 
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát. 
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén: 

ONLINE 
 ügyfélkapus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig, 
 ügyfélkapus azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig. 

A POSTÁN történő igénylésnek (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig kell megérkeznie. 

SZEMÉLYESEN történő igénylés (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés  
 (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 
 (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK 
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem) 

● Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez ((a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig be kell 
érkeznie). 

● Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson ((a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig 
be kell érkeznie). 

Erre a választásra már nem, de jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy könnyen érthető 
tájékoztató megküldését. 

NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT 
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem) 
Megtilthatja, hogy mások használják a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell benyújtania. 

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

Választási Iroda 
 

A kérelmek itt érhetők el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának. 
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben. 
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek 
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti. 
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5. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

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

uniós állampolgár választópolgárok számára 
 
(születési idő)  
(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(név) 
(lakcím) 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 
 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

.......................... megye .................. településen /Budapest .... kerületében a(z) …. számú egyéni 

választókerületben a(z) ..... számú szavazókörben. 

A szavazás helye: 
.............................................................................................................................. 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
A szavazás ideje: (a szavazás napja) 6 és 19 óra között 
 
Az Ön véleménye is számít, hogy ki legyen a polgármester és kik legyenek önkormányzati képviselők 
…………….. településen / Budapest …. kerületében, ki legyen a főpolgármester / kik legyenek a megyei 
közgyűlés tagjai. 
A véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni. 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon. 
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 
 az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kiállított útlevél / személyazonosító igazolvány 

és 
 lakcímigazolvány. 
 
A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai nem jártak-e le.  

5. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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KÉRELMEK 

 
A TARTÓZKODÁSI HELYEMEN SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem) 
Ha nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén szeretne szavazni, át kell jelentkeznie. 
Akkor jelentkezhet át, ha tartózkodási helyét legkésőbb (a választás kitűzését megelőző 30. nap) napjáig 
bejelentette. Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig. 

NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem) 
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták. 
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát. 
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén: 

ONLINE 
 ügyfélkapus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig, 
 ügyfélkapus azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig. 

A POSTÁN történő igénylésnek (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig kell megérkeznie. 

SZEMÉLYESEN történő igénylés (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés  
 (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 
 (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK 
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem) 

● Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez ((a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig be kell 
érkeznie). 

● Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson ((a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig 
be kell érkeznie). 

Erre a választásra már nem, de jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy könnyen érthető 
tájékoztató megküldését. 

NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT 
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem) 
Megtilthatja, hogy mások használják a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell benyújtania. 

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

Választási Iroda 
 

A kérelmek itt érhetők el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának. 
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben. 
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek 
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti. 
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6. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

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

bevándorolt, letelepedett, menekült választópolgárok számára 
 
(születési idő)  
(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(név) 
(lakcím) 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 
  
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

.......................... megye .................. településen /Budapest .... kerületében a(z) …. számú egyéni 

választókerületben a(z) ..... számú szavazókörben. 

A szavazás helye: 
.............................................................................................................................. 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
A szavazás ideje: (a szavazás napja) 6 és 19 óra között 
 
Az Ön véleménye is számít, hogy ki legyen a polgármester és kik legyenek önkormányzati képviselők 
…………….. településen / Budapest …. kerületében, ki legyen a főpolgármester / kik legyenek a megyei 
közgyűlés tagjai. 
A véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni. 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon. 
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 

● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímigazolvány nélkül is érvényes). 

 
A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai nem jártak-e le.  

6. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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KÉRELMEK 

 
A TARTÓZKODÁSI HELYEMEN SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem) 
Ha nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén szeretne szavazni, át kell jelentkeznie. 
Akkor jelentkezhet át, ha tartózkodási helyét legkésőbb (a választás kitűzését megelőző 30. nap) napjáig 
bejelentette. Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig. 

NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem) 
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták. 
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát. 
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén: 

ONLINE 
 ügyfélkapus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig, 
 ügyfélkapus azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig. 

A POSTÁN történő igénylésnek (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig kell megérkeznie. 

SZEMÉLYESEN történő igénylés (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés  
 (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 
 (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK 
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem) 

● Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez ((a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig be kell 
érkeznie). 

● Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson ((a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig 
be kell érkeznie). 

Erre a választásra már nem, de jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy könnyen érthető 
tájékoztató megküldését. 

NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT 
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem) 
Megtilthatja, hogy mások használják a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell benyújtania. 

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

Választási Iroda 
 

 

A kérelmek itt érhetők el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának. 
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben. 
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek 
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti. 
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7. melléklet a …. (…….) IM rendelethez 

Jelölő szervezet bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

 

P3  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 

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

 párt, egyéb egyesület 

 ……………….. nemzetiségi szervezet 
 

 nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk 

JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI 

(1)  A jelölő szervezet hivatalos neve*: 
 

                               
                               
                               

(2)  A jelölő szervezet rövidített neve** (a bírósági nyilvántartásban szereplő rövidített név, ennek hiányában egyéb, 
más jelölő szervezet nyilvántartásba vett rövidített nevétől különböző rövidített név): 

 
                                

A rövidített név a szavazólapon feltüntetendő* 
(a bejelentést követően nem kérhető): 

  IGEN  NEM 

(3)  A jelölő szervezet emblémáját mellékelte 
A jelölő szervezet emblémáját 472x236, 300 dpi felbontású, JPG 
fájlformátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve a jelölő szervezet bírósági 
nyilvántartási száma. 

  IGEN  NEM  

(4)  A jelölő szervezet emblémája a szavazólapon feltüntetendő 
(a bejelentést követően nem kérhető) 

  IGEN  NEM  

(5)  A nemzetiségi szervezet neve a nemzetiség nyelvén a szavazólapon 
feltüntetendő, a nemzetiségi nevet mellékelte 
A jelölő szervezet nemzetiségi nevét MS Word fájlban kell mellékelni. 

  IGEN  NEM  

(6)  A nemzetiségi szervezet rövidített neve a nemzetiség nyelvén a 
szavazólapon feltüntetendő, a rövidített nemzetiségi nevet mellékelte 
A jelölő szervezet nemzetiségi rövid nevét MS Word fájlban kell 
mellékelni. 

  IGEN  NEM  

  
 

  

7. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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2  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  P3 
(7) A jelölő szervezet bírósági nyilvántartási száma*: 

   -   -         

(8) A jelölő szervezet székhelye*: 
 
a) postai irányítószám:      

 
b) település + kerület:                              

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

                      

(9) A jelölő szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy adatai* 
neve: 
                                   

                                

személyi azonosítója: 
 -       -     

 

személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

             
 

 
lakcíme: 

ország:                             
 

 
postai irányítószám:                             

 

 
település + kerület:                             

 

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

 
                             

 

                             
 

 
telefonszáma:                             

 

 
e-mail-címe:                             
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* A mező kitöltése kötelező! 
** Ha nem adja meg a jelölő szervezet rövidített nevét, a választások hivatalos honlapján a jelölő szervezet hivatalos nevének első 
31 karakterét fogjuk feltüntetni. 

P3  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
(10) A jelölő szervezet nevében a választáson nyilatkozattételre jogosult további személy adatai  

(az ajánlóív igénylésére, jelölt, lista bejelentésére, megbízott bizottsági tag bejelentésére, névjegyzéki adatok igénylésére és 
átvételére további jogosultak adatai – országos, megyei, választókerületi vagy települési illetékességgel – külön listán adhatók 
meg): 

neve: 
                                   

                                

személyi azonosítója: 
 -       -     

 

személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

             
 

 
lakcíme: 

ország:                             
 

 
postai irányítószám:                             

 

 
település + kerület:                             

 

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

 
                             

 

                             
 

 
telefonszáma:                             

 

 
e-mail-címe:                             

 

 
(11) A nemzetiségi jelölő szervezet képviselőjeként nyilatkozom, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel 
szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 a jelölő szervezet képviseletére 
a bírósági nyilvántartás szerint jogosult aláírása 
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8. melléklet a ... (…….) IM rendelethez 

Jelölő szervezet bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

P4  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 

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

 nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk 

JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI 

(1)  A jelölő szervezet hivatalos neve*: 
 

                               
                               
                               

(2)  A jelölő szervezet rövidített neve** (a bírósági nyilvántartásban szereplő rövidített név, ennek hiányában egyéb, 
más jelölő szervezet nyilvántartásba vett rövidített nevétől különböző rövidített név): 

 
                                

A rövidített név a szavazólapon feltüntetendő* 
(a bejelentést követően nem kérhető): 

  IGEN  NEM 

(3)  A jelölő szervezet emblémáját mellékelte 
A jelölő szervezet emblémáját 472x236, 300 dpi felbontású, JPG 
fájlformátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve a jelölő szervezet bírósági 
nyilvántartási száma. 

  IGEN  NEM  

(4)  A jelölő szervezet emblémája a szavazólapon feltüntetendő 
(a bejelentést követően nem kérhető) 

  IGEN  NEM  

(5)  A nemzetiségi szervezet neve a nemzetiség nyelvén a szavazólapon 
feltüntetendő, a nemzetiségi nevet mellékelte 
A jelölő szervezet nemzetiségi nevét MS Word fájlban kell mellékelni. 

  IGEN  NEM  

(6)  A nemzetiségi szervezet rövidített neve a nemzetiség nyelvén a 
szavazólapon feltüntetendő, a rövidített nemzetiségi nevet mellékelte 
A jelölő szervezet nemzetiségi rövid nevét MS Word fájlban kell 
mellékelni. 

  IGEN  NEM  

  
 

  

8. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez



5542 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 134. szám 

2  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  P4 
(7) A jelölő szervezet bírósági nyilvántartási száma*: 

   -   -         

(8) A jelölő szervezet székhelye*: 
 
a) postai irányítószám:      

 
b) település + kerület:                              

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

                      

(9) A jelölő szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy adatai* 
neve: 
                                   

                                

személyi azonosítója: 
 -       -     

 

személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

             
 

 
lakcíme: 

ország:                             
 

 
postai irányítószám:                             

 

 
település + kerület:                             

 

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

 
                             

 

                             
 

 
telefonszáma:                             

 

 
e-mail-címe:                             
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* A mező kitöltése kötelező! 
** Ha nem adja meg a jelölő szervezet rövidített nevét, a választások hivatalos honlapján a jelölő szervezet hivatalos nevének első 
31 karakterét fogjuk feltüntetni. 

P4  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
(10) A jelölő szervezet nevében a választáson nyilatkozattételre jogosult további személy adatai  

(az ajánlóív igénylésére, jelölt, lista bejelentésére, megfigyelő bejelentésére, névjegyzéki adatok igénylésére és átvételére további 
jogosultak adatai – országos, megyei, választókerületi vagy települési illetékességgel – külön listán adhatók meg): 

neve: 
                                   

                                

személyi azonosítója: 
 -       -     

 

személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

             
 

 
lakcíme: 

ország:                             
 

 
postai irányítószám:                             

 

 
település + kerület:                             

 

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

 
                             

 

                             
 

 
telefonszáma:                             

 

 
e-mail-címe:                             

 

 
(11) A nemzetiségi jelölő szervezet képviselőjeként nyilatkozom, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel 
szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 a jelölő szervezet képviseletére 
a bírósági nyilvántartás szerint jogosult aláírása 
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9. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

A4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1
 

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

 

db ajánlóívet igényelek*. 
 

 egyéni listás ajánláshoz                           

településen 

 egyéni választókerületi ajánláshoz 

                          

település     

sz. választókerületében 

 polgármester–ajánláshoz                           

településen 

 főpolgármester–ajánláshoz 
 
 
(1) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár 

családi neve: 
                                  

 
                     

utóneve(i): 
                     

 
                     

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

             
 

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

             
 

9. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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A4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2
 

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

ország:                                

postai irányítószám:            
 

 település + kerület:                             
 

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

                      

telefonszám:                                

faxszám:                                

e-mail-cím:                                

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

neve:  

                                   

                                

postai irányítószám:     
 

 település + kerület:                             
 

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

                      

telefonszám:                                

faxszám:                                

e-mail-cím:                                

 

(5) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár 
 

 független jelölt  jelölő szervezet(ek) jelöltje         
 

nemzetiségi jelölt 
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A4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3
 
 

A jelöltet állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

A jelölő szervezet bírósági azonosítója és neve 
(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven) 

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 
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A4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  4
 
(6)  Kérem, hogy az ajánlóív, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést 
ne tartalmazza. (Az ajánlóívek első alkalommal történő kiadását követően nem módosítható. ) 

(7)  Kérem, hogy az ajánlóív, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező több utónevem 
közül csak a következőt tartalmazza: (Az ajánlóívek első alkalommal történő kiadását követően nem módosítható. ) 

 
                      

Kijelentem az alábbiakat: 

Jelölésemet elfogadom.  

Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képviselői / polgármesteri / főpolgármesteri megbízatással, 
illetve megválasztásom esetén az összeférhetetlenséget megszüntetem. 

Kelt: ………………………………………. ,
           a jelöltként indulni szándékozó 

választópolgár aláírása 

 

Nemzetiségi jelöltként kijelentem továbbá, hogy** 

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

Kelt: ………………………………………. ,
           a nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó 

választópolgár aláírása 

 

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

Kelt: ………………………………………. ,
           a jelöltként indulni szándékozó uniós 

választópolgár aláírása 

* Pótlólagos igény esetén csak az első oldalt kell kitölteni és aláírni. 
** csak nemzetiségi jelölt esetén 
*** csak az Európai Unió más tagállamának állampolgára esetén 
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10. melléklet a …. (…….) IM rendelethez 

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

A5  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1
 

MEGYEI LISTÁS AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 
 

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

                       

megyében    
 

db ajánlóívet igényelek. 
A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:   

 

A jelölő szervezet bírósági azonosítója és neve 
(közös lista esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven) 

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

10. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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A5  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2
Az ajánlóívek átvételére meghatalmazott személy adatai: 

neve:  

                                   

                                

 
értesítési címe, elérhetőségei: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                                

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

                      

 
    telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail-cím:                                

Kelt: ………………………………………. ,
           

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

1 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

3 
 
 
 

 

4 
 
 
 

 

5 
 
 
 

 

6 
 
 
 

 

7 
 
 
 

 

8 
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11. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

A6  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1
 

AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 
 

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

nemzetiségi önkormányzati választáson 

                          

településen     

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

családi neve: 
                                  

 
                     

utóneve(i): 
                     

 
                     

(2) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár személyi azonosítója:  

             
 

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

postai irányítószám:     
 

  
település + kerület:                             

 

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

                                

                      

telefonszám:                                

faxszám:                                

e-mail-cím:                                

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

neve:  

                                   

                                

postai irányítószám:     
 

település + kerület:                             
 

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

                      

telefonszám:                                

faxszám:                                

e-mail-cím:                                

 

11. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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A6  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2
(5) A jelölő szervezet(ek) száma:   

 

A jelölő szervezet bírósági azonosítója és neve 
(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven) 

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 
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A6  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3

(6)  Kérem, hogy az ajánlóív, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést 
ne tartalmazza. (Az ajánlóívek első alkalommal történő kiadását követően nem módosítható.) 

(7)  Kérem, hogy az ajánlóív, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező több utónevem 
közül csak a következőt tartalmazza: (Az ajánlóívek első alkalommal történő kiadását követően nem módosítható.) 

 
                      

Kijelentem az alábbiakat: 

Jelölésemet elfogadom.  

Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a nemzetiségi képviselői megbízatással, illetve megválasztásom esetén az 
összeférhetetlenséget megszüntetem. 

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

Kelt: ………………………………………. ,
           a nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó 

választópolgár aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pótlólagos igény esetén a (6) és (7) pont nem jelölhető. 
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12. melléklet a …. (…….) IM rendelethez 

Ajánlóív igénylése nemzetiségi lista ajánlásához 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

 

A7  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1
 

NEMZETISÉGI LISTÁS AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 
 

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

nemzetiségi önkormányzati választáson   
 

db 

ajánlóívet igényelek 

                        

megyében/fővárosban területi lista ajánlásához 

 országos lista ajánlásához 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

A jelölő szervezet bírósági azonosítója és neve 
(közös lista esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven) 

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

12. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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A7  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2
Az ajánlóívek átvételére meghatalmazott személy adatai: 

neve:  

                                   

                                

 
értesítési címe, elérhetőségei: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                                

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

                      

 
    telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail-cím:                                

Kelt: ………………………………………. ,
           

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

1 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

3 
 
 
 

 

4 
 
 
 

 

5 
 
 
 

 

6 
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13. melléklet a …. (…….) IM rendelethez 
Ajánlóív 

 

(Jelölt neve és jelölő szervezet neve vagy 
„Független jelölt”, a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán 
nemzetiségi jelöltként induló jelölt esetén a 

nemzetiség megjelölése / 
Jelölő szervezet neve) 

AJÁNLÓÍV 
Polgármester / Főpolgármester / Önkormányzati képviselő‐jelölt / Megyei lista / 

 ……………………… települési nemzetiségi önkormányzati képviselő‐jelölt /  
……………………… területi nemzetiségi lista / ……………………… országos nemzetiségi lista 

ajánlásához 
(VÁLASZTÓKERÜLET MEGJELÖLÉSE) 

Sorszám: 
 

 

  

1. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

2. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

3. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

4. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

5. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

6. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

7. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

8. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

Egy választópolgár egy jelöltet/listát csak egy alkalommal támogathat! 

   

13. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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13. melléklet a …. (…….) IM rendelethez 
Ajánlóív 

 

az ajánlást gyűjtő polgár neve:  személyi azonosítója:  aláírása:  Ha  az  ajánlást  gyűjtő  polgár  nem  rendelkezik 
személyi azonosítóval, akkor a személyazonosító 
igazolványa,  az  útlevele  vagy  a  vezetői 
engedélye számát kell megadni! 

    ‐              ‐           

 

Az ajánlóívet azonosító kód helye 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 134. szám 5557

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

Egyéni jelölt bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

 

E2  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1
 

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

 egyéni listás jelöltként                           

településen 

 egyéni választókerületi jelöltként 

                          

település     

sz. választókerületében 

 polgármesterjelöltként                           

településen 

 főpolgármester–jelöltként 
 

 kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal 

 nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom 

(1) A jelölt 

családi neve:                                   

 
                      

 
utóneve(i):                      

                      

(2) A jelölt személyi azonosítója:  

 -       -     
 

Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

             
 

14. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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E2  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2
(3) A jelölt lakcíme, elérhetőségei: 
 
ország:                                

 
postai irányítószám:            

 

  
település + kerület:                             

 

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

                      

telefonszám:                                

 
faxszám:                                

 
e-mail-cím:                                

 
 
(4)  Nemzetiségi jelöltként kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a nevemet a nemzetiség nyelvén is 

tartalmazza (a nevet MS Word fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”)1 
 

(5)  Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján (a fényképet JPEG kiterjesztésű, 240×340 pixel felbontású, 
álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”). 
 

(6) A polgármesteri tisztséget   főállásban  társadalmi megbízatásban kívánom ellátni.2 
 
  

                                              
1 Csak nemzetiségi jelölt esetén lehet jelölni. 
2 Csak polgármesterjelölt esetén kell jelölni. 
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E2  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3
(7) A jelölt  független jelölt  jelölő szervezet(ek) jelöltje 
 

A jelöltet állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

A jelölő szervezet bírósági azonosítója és neve 
(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon) 

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

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

 a jelölt aláírása 
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15. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

Egyéni jelölt bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

E3  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

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

                          

településen  
 

 kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal 

 nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom 

(1) A jelölt  
családi neve:                                   

 
                      

 
utóneve(i):                      

                      

(2) A jelölt személyi azonosítója:  -       -     
 

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

 

  
település + kerület:                             

 

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

                      

telefonszám:                                

 
faxszám:                                

 
e-mail-cím:                                

 
  

15. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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E3  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

(4) A jelöltet állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

A jelölő szervezet bírósági azonosítója és neve 
(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon) 

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

(5)  Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a nevemet a nemzetiség nyelvén is tartalmazza (a nevet MS 
Word fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”). 

(6)  Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján (a fényképet JPEG kiterjesztésű, 240×340 pixel felbontású, 
álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”). 

(7) Kijelentem, hogy a fent megjelölt nemzetiség képviseletét vállalom, a nemzetiségi közösség nyelvét beszélem, kultúráját és 
hagyományait ismerem. 
Kelt: ……………………………….………………. ,           

 a jelölt aláírása 
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16. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

Lista bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

L5  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1

LISTA BEJELENTÉSE 

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

                           

településen kompenzációs lista 

                        

megyében megyei lista 

 fővárosi kompenzációs lista 
 

  nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait az alábbiak szerint módosítjuk 

 visszavonjuk 
 

A lista típusa:  

  önálló lista 

  közös lista 
 

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

neve:  

                                   

                                

 
értesítési címe, elérhetősége: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                              

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

                      

    telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail-cím:                                

  

16. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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L5  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

A jelölő szervezet bírósági azonosítója és neve 
(közös lista esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon) 

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

A listán      
 

fő jelöltet állítottunk. 

Kelt: ………………………………………. ,           
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L5  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  …
 
Jelölt
sor-

száma
A listán állított jelöltek adatai 

    

A jelölt személyi azonosítója: 
              

Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított 
érvényes igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

             
 

 

A jelölt családi neve: 

                                  

 

utóneve(i):                      

 
                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*   nevét a nemzetiség nyelvén leadta** 
 

    

A jelölt személyi azonosítója: 
              

Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított 
érvényes igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

             
 

 

A jelölt családi neve: 

                                  

 

utóneve(i):                      

 
                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*   nevét a nemzetiség nyelvén leadta** 
 

    

A jelölt személyi azonosítója: 
              

Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított 
érvényes igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

             
 

 

A jelölt családi neve: 

                                  

 

utóneve(i):                      

 
                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*   nevét a nemzetiség nyelvén leadta** 
 

* A fényképet JPEG kiterjesztésű, 240×340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”. 
** A nemzetiségi nevet MS Word fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”. 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) képviseletére jogosult(ak) aláírása: 
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17. melléklet a …/2019. (…….) IM rendelethez 

Lista bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

L6  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1

LISTA BEJELENTÉSE 

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

                        

megyében megyei lista 

 országos lista 
 

  nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait az alábbiak szerint módosítjuk 

 visszavonjuk 
 

A lista típusa:  

  önálló lista 

  közös lista 
 

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

neve:  

                                   

                                

 
értesítési címe, elérhetősége: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                              

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

                      

    telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail-cím:                                

  

17. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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L6  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

A listán      
 

fő jelöltet állítottunk. 

A jelölő szervezet bírósági azonosítója és neve 
(közös lista esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon) 

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

Kelt: ………………………………………. ,           
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L6  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  …
 
Jelölt
sor-

száma
A listán állított jelöltek adatai 

    

A jelölt személyi azonosítója: 
              

A jelölt családi neve: 

                                  

 

utóneve(i):                      

 
                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*   nevét a nemzetiség nyelvén leadta** 
 

    

A jelölt személyi azonosítója: 
              

A jelölt családi neve: 

                                  

 

utóneve(i):                      

 
                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*   nevét a nemzetiség nyelvén leadta** 
 

    

A jelölt személyi azonosítója: 
              

A jelölt családi neve: 

                                  

 

utóneve(i):                      

 
                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*   nevét a nemzetiség nyelvén leadta** 
 

    

A jelölt személyi azonosítója: 
              

A jelölt családi neve: 

                                  

 

utóneve(i):                      

 
                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*   nevét a nemzetiség nyelvén leadta** 
 

* A fényképet JPEG kiterjesztésű, 240×340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”. 
** A nemzetiségi nevet MS Word fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”.
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) képviseletére jogosult(ak) aláírása:”” 
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18. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

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

SZ4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 
1) A jelölt 
családi neve:                                   

                      

 

utóneve(i):                      

                      

A jelöltként indulni szándékozó választópolgár személyi azonosítója:  

 -       -     
 

Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

             
 

 
 

2) A jelölt lakcíme: 

ország:                                

 
postai irányítószám:            

 

  
település + kerület:                             

 

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

                      

 
  

18. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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SZ4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 
3) A jelölt nyilatkozatai1: 
 
(1) Jelölésemet a ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………jelölő szervezet(ek) 

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

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

(5)  Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján (a fényképet JPEG kiterjesztésű, 240×340 pixel felbontású, 
álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”). 
 

 
 

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

 a jelölt aláírása 
 
 
(6)  Nemzetiségi jelöltként kijelentem továbbá, hogy a …………………………… nemzetiség képviseletét vállalom, a nemzetiségi 
közösség nyelvét beszélem, kultúráját és hagyományait ismerem. 
 
(7)  Kérem, hogy a választások hivatalos honlapja a nevemet a nemzetiség nyelvén is tartalmazza (a nevet MS Word fájlban kell 

mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”). 
 
 
Kelt: ……………………………….………………. ,           
 

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

 a jelölt aláírása 
 
 

                                              
1 Az (1)–(5) pontot valamennyi jelöltnek, a (6) és (7) pontot a nemzetiségi jelölő szervezet által állított kompenzációs listán szereplő nemzetiségi 
jelöltnek, a (8) pontot az Európai Unió más tagállama állampolgárának kell kitöltenie. 
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19. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

Listán állított jelölt személyi lapja 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

SZ5  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  

LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 
A jelölt

családi neve:                                   

 
                      

 
utóneve(i):                      

                      

személyi azonosítója:              
 

magyarországi lakcíme: 

postai irányítószám:     
 

  
település + kerület:                             

 

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

                      

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

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

elfogadom. 

(2) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztásom esetén az 
összeférhetetlenséget megszüntetem. 

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

(4)  Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést ne 
tartalmazza. 

(5)  Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja az utóneveim közül csak a következőt tartalmazza: 
 
                      

(6)  Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a nevemet a nemzetiség nyelvén is tartalmazza (a nevet MS 
Word fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”). 

(7)  Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján (a fényképet JPEG kiterjesztésű, 240×340 pixel felbontású, 
álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”). 
 
Kelt: ……………………………….………………. ,           

 
 a jelölt aláírása 

 

19. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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20. melléklet a …. (…….) IM rendelethez 

Jelölt lemondásának bejelentése 

 

L7  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS   
JELÖLT LEMONDÁSÁNAK BEJELENTÉSE 

A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött önkormányzati / nemzetiségi önkormányzati választáson lemondok 
 egyéni listás jelöltségről                           

településen 

 egyéni választókerületi jelöltségről 

                          

település     

sz. választókerületében 

 kompenzációs listás jelöltségről                           

településen 

 polgármester–jelöltségről                           

településen 

 főpolgármester–jelöltségről 

 fővárosi kompenzációs listás jelöltségről 

 megyei listás jelöltségről                           

megyében 
 nemzetiségi önkormányzati 

jelöltségről                           

településen 

 nemzetiségi listás jelöltségről                           

megyében 

 országos nemzetiségi listás jelöltségről 
 
 

A jelölt adatai 
A jelölt személyi azonosítója: 

              

Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát 
igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes igazolványának 
(személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma:             

A jelölt családi neve: 

                                  
                                  

utóneve(i):                      

                       

 

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

 a jelölt aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezen a nyomtatványon egyidejűleg több, azonos választási bizottság hatáskörébe tartozó jelöltségről is 
lemondhat. Joghatályosan lemondani a szavazás napját megelőző napon 16.00 óráig lehet. 

20. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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21. melléklet a ... (….) IM rendelethez 
Ellenőrző lap  

Ellenőrző lap 
a mozgóurna hitelesítésére 

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

A szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság jelen lévő tagjainak aláírása: 

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

 

Az elsőként szavazó választópolgár 
 

…………………………………………. …………………………………………. 
neve aláírása 

 
 

21. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 134. szám 5573

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

Visszautasítottak jegyzéke 

VISSZAUTASÍTOTTAK
JEGYZÉKE 

   település Szavazókör sorszáma:    

   év    hó  nap  

 

A visszautasított polgár 

családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
  ,    év    hó  nap 
 
 

 

jegyzőkönyvvezető 

 

22. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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23. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

Számlálólap a napközbeni jelentéshez 

SZÁMLÁLÓLAP 
a napközbeni jelentéshez 

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról 
   

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

TELEPÜLÉS/KERÜLET:    

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:    
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jelentési idő Megjelentek 
száma 

A jelentést adta A jelentést vette 
óra, perc aláírás 

7.00     
9.00     

11.00     
13.00     
15.00     
17.00     
18.30     

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

23. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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24. melléklet a ... (….) IM rendelethez 
Jegyzőkönyvminta a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve 

a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről 

JEGYZŐKÖNYV 
a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményről, 

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

 
Készült:  év  hó  nap  település 

 utca/út/tér  szám alatt, a  számú szavazókör helyiségében. 
 
Jelen vannak: 
SZSZB/HVB elnöke  

SZSZB/HVB tagjai  

  

  

  

  

  

  
 
A szavazás közben előforduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási 
bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedése: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 az SZSZB/HVB  

elnöke 
 

A jegyzőkönyv továbbítva:  nap  óra  perc 
 

  
 jegyzőkönyvvezető 

 

 

24. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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25. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Általános szavazóköri jegyzőkönyv a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

 

* egy szavazókörös településen „Helyi Választási Bizottság” 
** csak az érintett nemzetiségek 

 
ÁLTALÁNOS SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 

 
(MEGYE/BUDAPEST) 
(TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET) (szavazóköri azonosító) 
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör  … számú példány 
 
Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

Azonosító kód 
helye 

 

B A szavazás lezárásának időpontja   

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:   
Rontott szavazólapok száma:   

D A mozgóurnában az ellenőrző lap 
 

benne volt 
/ 

nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek. 

A 
A szavazóhelyiség nyitásának időpontja:  ________________________________  

A szavazatszámláló bizottság az elsőként szavazó választópolgárral együtt a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnában 
elhelyezte az ellenőrző lapot. Az urnák lezárásához felhasznált biztonsági plombák sorszáma:   
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

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

 sorszáma 
a névjegyzéken neve aláírása 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG* 

Név 
Aláírás 

a szavazás 
megkezdésekor 

Aláírás 
a szavazás 
lezárásakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv 
másolatának 
átvételekor 

 
 

elnök  

 
– 

 
 

elnökhelyettes  

 
– 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 
 
 

jegyzőkönyvvezető  
 – 

p.h. 

 

C A nemzetiségi szavazás adatai** 

Nemzetiség 
Nemzetiségi 

névjegyzékben 
lévő választó-

polgárok száma: 

Szavazóként 
megjelent 
választó-
polgárok 
száma: 

Szállító-
borítékba 
helyezett 
borítékok 

száma 

Szállító-
borítékba 
helyezett, 
borítékon 

kívüli 
szavazó-

lapok száma 

bolgár (…..) A1 F1 
  

görög (…..) A2 F2 
  

horvát (…..) A3 F3 
  

lengyel (…..) A4 F4 
  

német (…..) A5 F5 
  

örmény (…..) A6 F6 
  

roma (…..) A7 F7 
  

román (…..) A8 F8 
  

ruszin (…..) A9 F9 
  

szerb (…..) A10 F10 
  

szlovák (…..) A11 F11 
  

szlovén (…..) A12 F12 
  

ukrán (…..) A13 F13 
  

Az F rovatot a megfelelő nemzetiségi névjegyzék Összesítő lapjáról kell 
átmásolni! 

25. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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26. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásáról 

 

 

  

 

B Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  O 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:  K 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 
(L=K-F; többlet: + /hiány: -)  L 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma: 
(N=a jelöltenkénti szavazatok összesen)  N 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
A POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSÁRÓL 

 
(MEGYE/BUDAPEST) (szavazóköri azonosító) 
(TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör … számú példány 

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

Azonosító kód 
helye 

D Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

C A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

2 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

3 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

4 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

5 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

6 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

7 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

8 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

9 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

10 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

11 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

12 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

13 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

14 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

15 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

16 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

17 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

18 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

19 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

20 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

21 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

22 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

23 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

24 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

25 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

26 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

27 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

28 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

29 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

30 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

ÖSSZESEN:  

 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

Név 
Aláírás 

a jegyzőkönyv 
kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv 

másolatának átvételekor 
 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

jegyzőkönyvvezető  – 
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (….) A 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
F 

Az F rovatot az Összesítő lapról kell átmásolni!  

26. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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A választás eredménye: 

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

  A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester: 
   

neve:   

azonosítója:   

nemzetiségi jelölt nemzetisége:   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A 2. oldal csak egy szavazókörös település jegyzőkönyvén szerepel. 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

HVI vezetője  – 
 p.h. 

Azonosító kód 
helye 

(TELEPÜLÉS)  (szavazóköri azonosító)* 
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27. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Szavazóköri jegyzőkönyv a főpolgármester választásáról 
 

 

B Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  O 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:  K 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 
(L=K-F; többlet: + /hiány: -)  L 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma: 
(N=a jelöltenkénti szavazatok összesen)  N 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
A FŐPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁSÁRÓL 

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

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

Azonosító kód 
helye 

D Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

C A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

11 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

12 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

13 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

14 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

15 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

16 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

17 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

18 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

19 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

20 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

21 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

22 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

23 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

24 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

25 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

26 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

27 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

28 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

29 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

30 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

ÖSSZESEN:  

 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

Név 
Aláírás 

a jegyzőkönyv 
kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv 

másolatának átvételekor 
 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

jegyzőkönyvvezető  – 
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (….) A 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
F 

Az F rovatot az Összesítő lapról kell átmásolni!  

27. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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28. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Szavazóköri jegyzőkönyv az egyéni listás képviselők választásáról 
 

  

 

B Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  O 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:  K 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 
(L=K-F; többlet: + /hiány: -)  L 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma:  N 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁRÓL 

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

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

Azonosító kód 
helye 

D Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

C A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

2 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

3 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

4 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

5 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

6 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

7 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

8 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

9 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

10 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

11 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

12 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

13 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

14 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

15 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

16 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

17 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

18 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

19 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

20 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

21 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

22 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

23 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

24 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

25 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

26 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

27 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

28 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

29 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

30 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

 

 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

Név 
Aláírás 

a jegyzőkönyv 
kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv 

másolatának átvételekor 
 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

jegyzőkönyvvezető  – 
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (….) A 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
F 

Az F rovatot az Összesítő lapról kell átmásolni!  

28. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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* A 2. oldal csak egy szavazókörös település jegyzőkönyvén szerepel. 
** A 4. pont csak abban az esetben szerepel a jegyzőkönyvön, ha a nemzetiségi választópolgárok száma alapján lehetőség van 
a kedvezményes mandátumszerzésre, és az adott nemzetiséget képviselő jelölt indul a választáson. 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
elnök  – 

 
elnökhelyettes  – 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

HVI vezetője  – 
 p.h. 

Azonosító kód 
helye 

(TELEPÜLÉS)  (szavazóköri azonosító)* 

A választás eredménye: 

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

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

3. A megválasztható képviselők száma:  A megválasztott képviselők száma:    
A megválasztott képviselők neve és azonosítója: 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

A választási bizottság a fentiek közül a következő azonosítójú jelölt mandátumhoz jutását 
szavazategyenlőség miatt sorsolással állapította meg: 

   
   

4. Kedvezményes nemzetiségi mandátum:** 
A legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó képviselő szavazatainak száma:    

annak 2/3-a:    
A legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó képviselő szavazatai számának 2/3-ánál több szavazatot elérő, 
kedvezményes nemzetiségi mandátumot szerző jelölt neve és azonosítója: 
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29. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Az egyéni választókerületi választás szavazóköri jegyzőkönyve 

 
 

 

B Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  O 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:  K 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 
(L=K-F; többlet: + /hiány: -)  L 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma: 
(N=a jelöltenkénti szavazatok összesen)  N 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁRÓL 

 (szavazóköri azonosító) 
(MEGYE/BUDAPEST) … számú példány 

(TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET) (választókerület sorszáma) számú választókerület (szavazókör sorszáma) számú szavazókör  

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

Azonosító kód 
helye 

D Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

C A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

2 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

3 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

4 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

5 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

6 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

7 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

8 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

9 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

10 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

11 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

12 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

13 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

14 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

15 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

16 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

17 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

18 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

19 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

20 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

21 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

22 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

23 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

24 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

25 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

26 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

27 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

28 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

29 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

30 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

ÖSSZESEN:  

 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

Név 
Aláírás 

a jegyzőkönyv 
kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv 

másolatának átvételekor 
 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

jegyzőkönyvvezető  – 
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (….) A 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
F 

Az F rovatot az Összesítő lapról kell átmásolni!  

29. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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30. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Szavazóköri jegyzőkönyv a megyei listás választásról 
 

 

B Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  O 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:  K 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 
(L=K-F; többlet: + /hiány: -)  L 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma: 
(N=a listánkénti szavazatok összesen)  N 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VÁLASZTÁSÁRÓL 

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

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

Azonosító kód 
helye 

D Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

C A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

11 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

12 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

13 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

14 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

15 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

16 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

17 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

18 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

19 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

20 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

21 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

22 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

23 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

24 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

25 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

26 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

27 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

28 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

29 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

30 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

ÖSSZESEN:  

 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

Név 
Aláírás 

a jegyzőkönyv 
kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv 

másolatának átvételekor 
 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

jegyzőkönyvvezető  – 
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (….) A 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
F 

Az F rovatot az Összesítő lapról kell átmásolni!  

30. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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31. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről 
 

  

 

B Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  K 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma: 
(N=a jelöltenkénti szavazatok összesen)  N 

 

JEGYZŐKÖNYV 
A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 

 
(MEGYE/BUDAPEST) 
(TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET) … számú példány 
Készült (a jegyzőkönyv kiállításának napja) napján, ….. db szavazóköri jegyzőkönyv alapján, a helyi választási bizottság hivatalos 
helyiségében: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 
 

Azonosító kód 
helye 

C A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

2 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

3 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

4 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

5 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

6 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

7 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

8 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

9 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

10 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

11 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

12 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

13 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

14 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

15 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

16 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

17 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

18 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

19 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

20 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

21 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

22 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

23 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

24 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

25 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

26 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

27 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

28 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

29 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

30 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

ÖSSZESEN:  

 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

 
 

elnök  
 
 

elnökhelyettes  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

HVI vezetője  
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:  A 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
F 

31. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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A polgármester-választás eredménye: 

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

  A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester: 
   

neve:   

azonosítója:   

nemzetiségi jelölt nemzetisége:   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

HVI vezetője  – 
 p.h. 

Azonosító kód 
helye 

(MEGYE/BUDAPEST) 
(TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET)   
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32. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv a képviselők egyéni listás választásának eredményéről 
 

  

 

B Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  K 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma:  N 

 

JEGYZŐKÖNYV 
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL 

 
(MEGYE) 
(TELEPÜLÉS) … számú példány 
Készült (a jegyzőkönyv kiállításának napja) napján, ….. db szavazóköri jegyzőkönyv alapján, a helyi választási bizottság hivatalos 
helyiségében: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 
 

Azonosító kód 
helye 

C A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

2 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

3 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

4 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

5 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

6 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

7 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

8 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

9 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

10 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

11 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

12 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

13 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

14 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

15 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

16 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

17 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

18 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

19 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

20 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

21 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

22 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

23 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

24 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

25 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

26 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

27 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

28 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

29 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

30 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

 

 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

 
 

elnök  
 
 

elnökhelyettes  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

HVI vezetője  
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:  A 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
F 
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HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

HVI vezetője  – 
 p.h. 
* A 4. pont csak abban az esetben szerepel a jegyzőkönyvön, ha a nemzetiségi választópolgárok száma alapján lehetőség van a kedvezményes 
mandátumszerzésre, és az adott nemzetiséget képviselő jelölt indul a választáson. 

Azonosító kód 
helye (MEGYE)  

(TELEPÜLÉS)   

A választás eredménye: 

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

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

3. A megválasztható képviselők száma:  A megválasztott képviselők száma:    
A megválasztott képviselők neve és azonosítója: 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     

A választási bizottság a fentiek közül a következő azonosítójú jelölt mandátumhoz jutását 
szavazategyenlőség miatt sorsolással állapította meg: 

   
   

4. Kedvezményes nemzetiség mandátum:* 
A legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó képviselő szavazatainak száma:    

annak 2/3-a:    
A legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó képviselő szavazatai számának 2/3-ánál több szavazatot elérő, 
kedvezményes nemzetiségi mandátumot szerző jelölt neve és azonosítója: 
     



5588 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 134. szám 

33. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről 
 

  

 

B Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  K 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma: 
(N=a jelöltenkénti szavazatok összesen)  N 

 

JEGYZŐKÖNYV 
AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 

 
(MEGYE/BUDAPEST) 
(TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET) (választókerület sorszáma) számú választókerület … számú példány 
Készült (a jegyzőkönyv kiállításának napja) napján, ….. db szavazóköri jegyzőkönyv alapján, a helyi választási bizottság hivatalos 
helyiségében: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 
 

Azonosító kód 
helye 

C A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

2 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

3 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

4 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

5 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

6 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

7 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

8 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

9 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

10 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

11 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

12 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

13 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

14 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

15 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

16 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

17 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

18 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

19 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

20 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

21 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

22 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

23 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

24 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

25 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

26 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

27 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

28 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

29 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

30 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA) 
(NEMZETISÉG) 

 

ÖSSZESEN:  

 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

 
 

elnök  
 
 

elnökhelyettes  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

HVI vezetője  
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:  A 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
F 

33. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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A képviselő-választás eredménye: 

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

  A választás eredményes volt, a megválasztott képviselő: 
   

neve:   

azonosítója:   

nemzetiségi jelölt nemzetisége:   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

HVI vezetője  – 
 p.h. 

Azonosító kód 
helye 

(MEGYE/BUDAPEST)  
(TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET) (választókerület sorszáma) számú választókerület  
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34. melléklet a ….. (….) IM rendelethez 

Kompenzációs listás eredményjegyzőkönyv 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

 

JEGYZŐKÖNYV A KOMPENZÁCIÓS LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSÁRÓL 
 

(MEGYE, TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET) 
… számú példány 

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

 
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

elnök  – 
elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

HVI vezetője  – 

p.h. 

Az érvényes töredékszavazatok száma listánként 

 A lista neve Azonosító 
Töredék- 

szavazatok 
száma 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
 
Az 5%-os szavazathatár:  

A 10%-os szavazathatár:  

A 15%-os szavazathatár:  A kiosztható mandátumok száma:  
  

34. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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(MEGYE, TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET) KOMPENZÁCIÓS LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSA 

A megszerzett mandátumok száma listánként 

 A lista neve Azonosító 
Megszerzett 
mandátumok 

száma 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      

A polgármesteri tisztség elnyerése miatt a listáról törölt jelölt 
Név Jelölő szervezet Azonosító 

     

Az egyéni választókerületben megszerzett mandátum miatt a listáról törölt jelöltek 

 Név Jelölő szervezet Azonosító 
A jelölt 

sorszáma a 
listán 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

 
 

A fővárosi kompenzációs listán megszerzett mandátum miatt a listáról törölt jelöltek (csak fővárosi 
kerületben) 

 Név Jelölő szervezet Azonosító 
A jelölt 

sorszáma a 
listán 

1.       
2.       
3.       

 
 
 
 

A HVB tagjainak szignója: 
 

 
 
 
 
 
   



5592 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 134. szám 

 

 

(MEGYE, TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET) KOMPENZÁCIÓS LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSA 
 

A kompenzációs listán megválasztott képviselők 

 Név Jelölő szervezet Azonosító 
A jelölt 

sorszáma a 
listán 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 
 

Kedvezményes nemzetiségi mandátum: 
A kedvezményes nemzetiségi mandátumra jogosult nemzetiségek:____________________________________ 
Az egyéni választókerületekben mandátumot szerzett képviselőkre leadott szavazatok átlaga:  
Az egyéni választókerületekben mandátumot szerzett képviselőkre leadott szavazatok átlagának 2/3-a:  
 

A kedvezményes nemzetiségi mandátumot szerző képviselők 

Nemzetiség Lista 
azonosítója Jelölt neve 

Jelölt 
sorszáma 
a listán 

Jelölt 
szavazatainak 

száma 
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HVB tagjainak szignója: 
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35. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv a főpolgármester-választás eredményéről 
 

  

 

B Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  K 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma: 
(N=a jelöltenkénti szavazatok összesen)  N 

 

JEGYZŐKÖNYV 
A FŐPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 

 
 … számú példány 

Készült (a jegyzőkönyv kiállításának napja) napján, ….. db szavazóköri jegyzőkönyv alapján, a Fővárosi Választási Bizottság hivatalos 
helyiségében: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 
 

Azonosító kód 
helye 

C A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

11 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

12 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

13 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

14 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

15 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

16 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

17 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

18 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

19 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

20 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

21 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

22 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

23 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

24 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

25 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

26 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

27 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

28 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

29 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

30 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET / FÜGGETLEN) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

ÖSSZESEN:  

 

FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

 
 

elnök  
 
 

elnökhelyettes  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

FVI vezetője  
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:  A 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
F 

35. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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A főpolgármester-választás eredménye: 

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

  A választás eredményes volt, a megválasztott főpolgármester: 
   

neve:   

azonosítója:   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

FVI vezetője  – 
 p.h. 

Azonosító kód 
helye 
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36. melléklet a …... (….) IM rendelethez 

A megyei listás választás eredményjegyzőkönyve 
 helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

JEGYZŐKÖNYV A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL 
 

(MEGYE NEVE) 
… számú példány 

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

 
 

 

 szavazat 

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma:  A 

1. (Lista neve) (azonosító)  
2. (Lista neve) (azonosító)  

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma:  F 

3. (Lista neve) (azonosító)  
4. (Lista neve) (azonosító)  

   
5. (Lista neve) (azonosító)  
6. (Lista neve) (azonosító)  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  K 

7. (Lista neve) (azonosító)  
8. (Lista neve) (azonosító)  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 
9. (Lista neve) (azonosító)  
10. (Lista neve) (azonosító)  

Érvényes szavazólapok száma:  N 
11. (Lista neve) (azonosító)  
12. (Lista neve) (azonosító)  

K=M+N; N=a listánkénti szavazatok száma összesen 13. (Lista neve) (azonosító)  
 14. (Lista neve) (azonosító)  
  15. (Lista neve) (azonosító)  

Az 5%-os szavazathatár:  

A 10%-os szavazathatár:  

A 15%-os szavazathatár:  A kiosztható mandátumok száma:  

 
 
A TVB tagjainak szignója: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

36. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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(MEGYE NEVE) MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 

A mandátumot szerzett listák és jelöltek 

Mandátumot szerzett listák Mandátumok 
száma 

Mandátumot szerzett jelöltek 

neve sorszáma a 
listán 

    
  

 

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

.................................................................  
*  
*  
*  

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

    
  

 

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

.................................................................  
*  
*  
*  

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

    
  

 

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

.................................................................  
*  
*  
*  

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

    
  

 

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

.................................................................  
*  
*  
*  

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

 
TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

elnök  – 
elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

TVI vezetője  – 
p.h. 
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37. melléklet a …. (….) IM rendelethez 

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

JEGYZŐKÖNYV A FŐVÁROSI KOMPENZÁCIÓS LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSÁRÓL 
 

… számú példány 
Készült …………………………. napján, a Fővárosi Választási Bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 
A töredékszavazatok száma fővárosi kerületenként és listánként 
 

____ kerület 

 A polgármesterjelölt neve, a jelölő szervezet neve, a jelölt azonosítója 

Megszerzett 
töredék-

szavazatok 
száma 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 

____ kerület 

 A polgármesterjelölt neve, a jelölő szervezet neve, a jelölt azonosítója 

Megszerzett 
töredék-

szavazatok 
száma 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 
 
 
 
 
Az FVB tagjainak szignója: 

 
 

 
  

37. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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FŐVÁROSI KOMPENZÁCIÓS LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSA 
 

A töredékszavazatok száma listánként 

 A lista neve Azonosító 
Töredék-

szavazatok 
száma 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      

A megszerzett mandátumok száma listánként 

 A lista neve Azonosító 
Megszerzett 
mandátumok 

száma 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      

 
Az FVB tagjainak szignója: 
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FŐVÁROSI KOMPENZÁCIÓS LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSA 

A főpolgármesteri és a polgármesteri tisztség elnyerése miatt a listáról törölt jelöltek 
 

Név Jelölő szervezet A lista 
azonosítója 

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.       

 

A fővárosi kerületi kompenzációs listán megszerzett mandátum miatt a listáról törölt jelöltek 

 Név Jelölő szervezet Azonosító 
A jelölt 

sorszáma  
a listán 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

 
Az FVB tagjainak szignója: 
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FŐVÁROSI KOMPENZÁCIÓS LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSA 
 

A fővárosi kompenzációs listán megválasztott képviselők 

Név Jelölő szervezet A lista 
azonosítója 

A jelölt 
sorszáma  
a listán 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

 
 

FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fővárosi Választási Iroda vezetője  – 

p.h. 
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38. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről 

 

 

  

 

B Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:  O 

Lebélyegzett szavazólapok száma:  K 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 
(L=K-F; többlet: + /hiány: -)  L 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma:  N 

JEGYZŐKÖNYV 
A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL 
(NEMZETISÉG MEGNEVEZÉSE) NEMZETISÉG 

(MEGYE/BUDAPEST) 
(TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET) … számú példány 
Készült (a jegyzőkönyv kiállításának napja) napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

 

Azonosító kód 
helye 

D A HVB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

C A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

11 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

12 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

13 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

14 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

15 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

16 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

17 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

18 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

19 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

20 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

21 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

22 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

23 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

24 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

25 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

26 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

27 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

28 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

29 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

30 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név 
Aláírás 

a jegyzőkönyv 
kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv 

másolatának átvételekor 
 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

HVI vezetője  – 
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (….) Ax 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
Fx 

Beérkezett lezárt borítékok száma:  
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HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
elnök  – 

 
elnökhelyettes  – 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

HVI vezetője  – 
 p.h. 

Azonosító kód 
helye (MEGYE/BUDAPEST) 

(TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET)   

A választás eredménye: 

1. A választás eredményes. / A választás eredménytelen. 

2. A megválasztott képviselők száma:      
A megválasztott képviselők neve és azonosítója: 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

A választási bizottság a fentiek közül a következő azonosítójú jelölt mandátumhoz jutását 
szavazategyenlőség miatt sorsolással állapította meg: 
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39. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának részeredményéről 
 

 

 

B Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:  O 

Lebélyegzett szavazólapok száma:  K 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 
(L=K-F; többlet: + /hiány: -)  L 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma: 
(N=a listánkénti szavazatok összesen)  N 

JEGYZŐKÖNYV 
A TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁNAK TELEPÜLÉSI RÉSZEREDMÉNYÉRŐL 
(NEMZETISÉG MEGNEVEZÉSE) NEMZETISÉG 

(MEGYE/BUDAPEST) 
(TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET) … számú példány 
Készült (a jegyzőkönyv kiállításának napja) napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

 

Azonosító kód 
helye 

D A HVB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

C A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

11 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

12 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

13 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

14 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

15 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

16 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

17 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

18 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

19 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

20 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

21 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

22 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

23 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

24 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

25 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

26 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

27 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

28 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

29 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

30 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

ÖSSZESEN:  

 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név 
Aláírás 

a jegyzőkönyv 
kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv 

másolatának átvételekor 
 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

HVI vezetője  – 
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (….) Ax 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
Fx 

Beérkezett lezárt borítékok száma:  
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40. melléklet a ….. (….) IM rendelethez 

A területi választási bizottság jegyzőkönyve 
a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán leadott 

szavazatok megszámlálásáról 

 

 

 

 

B Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:  O 

Lebélyegzett szavazólapok száma:  K 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 
(L=K-F; többlet: + /hiány: -)  L 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma: 
(N=a listánkénti szavazatok összesen)  N 

JEGYZŐKÖNYV 
A TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁN LEADOTT SZAVAZATOK TERÜLETI SZINTŰ MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL 
(NEMZETISÉG MEGNEVEZÉSE) NEMZETISÉG 

(MEGYE/FŐVÁROS)  …számú példány 
Készült (a jegyzőkönyv kiállításának napja) napján, a területi választási bizottság hivatalos helyiségében: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

 
 

Azonosító kód 
helye 

D A TVB/FVB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

C A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

11 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

12 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

13 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

14 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

15 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

16 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

17 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

18 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

19 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

20 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

21 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

22 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

23 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

24 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

25 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

26 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

27 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

28 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

29 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

30 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

ÖSSZESEN:  

 

TERÜLETI/FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név 
Aláírás 

a jegyzőkönyv 
kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv 

másolatának átvételekor 
 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

TVI vezetője  – 
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (….) Ax 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
Fx 

Beérkezett lezárt borítékok száma:  
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41. melléklet a …. (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv 
a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről 

 

JEGYZŐKÖNYV 
A _______________ TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL 
 

(MEGYE / BUDAPEST) 
… számú példány 

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

 
 

 

 szavazat 

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma:  A 

1. (Lista neve) (azonosító)  
2. (Lista neve) (azonosító)  

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma:  F 

3. (Lista neve) (azonosító)  
4. (Lista neve) (azonosító)  

Lebélyegzett szavazólapok száma:  K 
5. (Lista neve) (azonosító)  
6. (Lista neve) (azonosító)  

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

Érvényes szavazólapok száma:  N 
9. (Lista neve) (azonosító)  
10. (Lista neve) (azonosító)  

K=M+N, N=a listánkénti szavazatok száma összesen 
11. (Lista neve) (azonosító)  
12. (Lista neve) (azonosító)  

 13. (Lista neve) (azonosító)  
 14. (Lista neve) (azonosító)  
  15. (Lista neve) (azonosító)  

Az 5%-os szavazathatár:  

A 10%-os szavazathatár:  

A 15%-os szavazathatár:  A kiosztható mandátumok száma: 7 
 
 
A TVB tagjainak szignója: 
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(MEGYE / BUDAPEST) __________ TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 

A választás eredményes. / A választás eredménytelen, időközi választást kell tartani. 
 
A mandátumot szerzett listák és jelöltek 

Mandátumot szerzett listák Mandátumok 
száma 

Mandátumot szerzett jelöltek 

neve sorszáma a 
listán 

    
  

 

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

.................................................................  
*  
*  
*  

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

    
  

 

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

.................................................................  
*  
*  
*  

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

    
  

 

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

.................................................................  
*  
*  
*  

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

    
  

 

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

.................................................................  
*  
*  
*  

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

 
TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 
elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

TVI vezetője  – 
p.h. 
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42. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának 
települési részeredményéről 

 

 

 

B Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:  O 

Lebélyegzett szavazólapok száma:  K 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 
(L=K-F; többlet: + /hiány: -)  L 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma: 
(N=a listánkénti szavazatok összesen)  N 

JEGYZŐKÖNYV 
AZ ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁNAK TELEPÜLÉSI RÉSZEREDMÉNYÉRŐL 
(NEMZETISÉG MEGNEVEZÉSE) NEMZETISÉG 

(MEGYE/BUDAPEST) 
(TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET) … számú példány 
Készült (a jegyzőkönyv kiállításának napja) napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

 
 

Azonosító kód 
helye 

D A HVB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

C A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

11 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

12 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

13 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

14 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

15 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

16 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

17 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

18 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

19 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

20 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

21 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

22 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

23 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

24 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

25 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

26 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

27 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

28 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

29 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

30 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

ÖSSZESEN:  

 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név 
Aláírás 

a jegyzőkönyv 
kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv 

másolatának átvételekor 
 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

HVI vezetője  – 
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (….) Ax 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
Fx 

Beérkezett lezárt borítékok száma:  
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43. melléklet a ….. (….) IM rendelethez 

A területi választási bizottság jegyzőkönyve 
az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán leadott 

szavazatok megszámlálásáról 

 

 

 

 

B Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:  O 

Lebélyegzett szavazólapok száma:  K 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 
(L=K-F; többlet: + /hiány: -)  L 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma: 
(N=a listánkénti szavazatok összesen)  N 

JEGYZŐKÖNYV 
AZ ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁN LEADOTT SZAVAZATOK TERÜLETI SZINTŰ MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL 
 (NEMZETISÉG MEGNEVEZÉSE) NEMZETISÉG 

(MEGYE/FŐVÁROS)  …számú példány 
Készült (a jegyzőkönyv kiállításának napja) napján, a területi választási bizottság hivatalos helyiségében: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

 
 

Azonosító kód 
helye 

D A TVB/FVB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

C A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

11 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

12 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

13 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

14 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

15 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

16 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

17 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

18 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

19 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

20 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

21 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

22 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

23 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

24 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

25 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

26 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

27 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

28 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

29 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

30 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

ÖSSZESEN:  

 

TERÜLETI/FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név 
Aláírás 

a jegyzőkönyv 
kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv 

másolatának átvételekor 
 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

TVI vezetője  – 
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (….) Ax 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
Fx 

Beérkezett lezárt borítékok száma:  
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44. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

A területi választási bizottság jegyzőkönyve 
az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának területi 

részeredményéről 

 

 

 

 

B Lebélyegzett szavazólapok száma:  K 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:  M 

Érvényes szavazólapok száma: 
(N=a listánkénti szavazatok összesen)  N 

 

JEGYZŐKÖNYV 
AZ ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁNAK TERÜLETI RÉSZEREDMÉNYÉRŐL 
(NEMZETISÉG MEGNEVEZÉSE) NEMZETISÉG 

(MEGYE/FŐVÁROS)  …számú példány 
Készült (a jegyzőkönyv kiállításának napja) napján, a területi választási bizottság hivatalos helyiségében: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

 
 

Azonosító kód 
helye 

C A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

11 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

12 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

13 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

14 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

15 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

16 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

17 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

18 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

19 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

20 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

21 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

22 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

23 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

24 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

25 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

26 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

27 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

28 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

29 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

30 (JELÖLŐ SZERVEZET) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

ÖSSZESEN:  

 

TERÜLETI/FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név 
Aláírás 

a jegyzőkönyv 
kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv 

másolatának átvételekor 
 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

TVI vezetője  – 
 p.h. 

 

A A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (….) Ax 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  
Fx 

Beérkezett lezárt borítékok száma:  
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45. melléklet a ….. (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv 
az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről 

 

JEGYZŐKÖNYV 
A _______________ ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL 
 

… számú példány 
Készült …………………………. napján, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében:  
 

 
 

 

 szavazat 

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma:  A 

1. (Lista neve) (azonosító)  
2. (Lista neve) (azonosító)  

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma:  F 

3. (Lista neve) (azonosító)  
4. (Lista neve) (azonosító)  

Lebélyegzett szavazólapok száma:  K 
5. (Lista neve) (azonosító)  
6. (Lista neve) (azonosító)  

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

Érvényes szavazólapok száma:  N 
9. (Lista neve) (azonosító)  
10. (Lista neve) (azonosító)  

K=M+N, N=a listánkénti szavazatok száma összesen 
11. (Lista neve) (azonosító)  
12. (Lista neve) (azonosító)  

 13. (Lista neve) (azonosító)  
 14. (Lista neve) (azonosító)  
  15. (Lista neve) (azonosító)  

Az 5%-os szavazathatár:  

A 10%-os szavazathatár:  

A 15%-os szavazathatár:  A kiosztható mandátumok száma:  
 
 
Az  NVB tagjainak szignója: 
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 __________ ORSZÁGOS NEMZEZTISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 

A választás eredményes. / A választás eredménytelen. 
 
A mandátumot szerzett listák és jelöltek 

Mandátumot szerzett listák Mandátumok 
száma 

Mandátumot szerzett jelöltek 

neve sorszáma a 
listán 

    
  

 

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

.................................................................  
*  
*  
*  

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

    
  

 

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

.................................................................  
*  
*  
*  

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

    
  

 

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

.................................................................  
*  
*  
*  

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

    
  

 

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

.................................................................  
*  
*  
*  

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

 
NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

elnök  – 
elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

NVI elnöke  – 
p.h. 
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46. melléklet a … (…) IM rendelethez 
Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke 

külön szavazókörben megtartott időközi nemzetiségi önkormányzati választáson 
 

 MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE 1. oldal 
(NEMZETISÉG MEGNEVEZÉSE) NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

(a szavazás napja) 
(TELEPÜLÉS) 

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

A választópolgárok adatai A nemzetiségi szavazólap 
átvételének igazolása 

1. 

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

(személyi azonosító) 

2. 

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

(személyi azonosító) 

3. 

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

(személyi azonosító) 

4. 

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

(személyi azonosító) 

5. 

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

(személyi azonosító) 

6. 

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

(személyi azonosító) 

7. 

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

(személyi azonosító) 

8. 

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

(személyi azonosító) 

9. 

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

(személyi azonosító) 

10. 

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

(személyi azonosító) 

 
 
* A címsorok csak a névjegyzék első oldalán jelennek meg 
** A születési nevet csak abban az esetben kell feltüntetni, ha eltér a viselt névtől 
*** A lakóhely, annak hiányában a tartózkodási hely címe, átjelentkezéssel szavazó választópolgár esetében a tartózkodási hely címe 

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)

………………………………………. 
(név)
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1462/2019. (VII. 30.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása érdekében történő 
támogatás biztosításáról

A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjára –
 1. egyetért a  Modern Városok Program keretében a  Veszprémi Iparos Park kialakítására irányuló beruházás 

(a  továbbiakban: Beruházás) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi 
megvalósításával, és azzal, hogy a Beruházás mindösszesen 5 232 358 456 forint összegű költségvetési támogatással 
valósuljon meg az alábbi, költségvetési évek szerinti bontásban:
a) a 2019. évben 835 036 158 forint,
b) a 2021. évben 4 397 322 298 forint;

 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
a) a Beruházás megvalósításához az  Önkormányzat támogatási kérelme alapján az  1.  pontban meghatározott 

támogatás biztosítására, a  költségvetési támogatás felhasználására, valamint elszámolásának részletes 
feltételeinek meghatározására támogatói okiratot adjon ki, és

b) a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet 
XI.  Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern 
Városok Program jogcímcsoport terhére 835 036 158 forint költségvetési támogatást az  Önkormányzat 
részére támogatási előlegként folyósítson;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal 

a b) alpont tekintetében a támogatói okirat hatálybalépését követő 30 napon belül
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 

a  Beruházás megvalósításához a  2021. költségvetési évben szükséges – a  kincstári díjakkal együtt – legfeljebb 
4 397 322 298 forint biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében 

eljárva engedélyezi a  Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében 
a  2021. költségvetési év kiadási előirányzata terhére legfeljebb 4 397 322 298 forint összeg mértékig éven túli 
kötelezettséget vállaljon;

 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Beruházás tekintetében a  Beruházást finanszírozó 
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az  Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az  állami 
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3.  pontjában 
foglaltak teljesítésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat hatálybalépését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1463/2019. (VII. 30.) Korm. határozata
a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött 
Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 6. számú módosításának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami 

támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény 5.  § (1a)  bekezdése alapján jóváhagyja a  budapesti 4-es metróvonal 
és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási 
Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
szóló szerződés 6. számú módosításának szövegét;

 2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § (3)  bekezdése 
alapján engedélyezi a  budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához 
kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő 
Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 5. számú módosításának 
jóváhagyásáról és a  projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról szóló 1269/2018.  
(VI. 14.) Korm. határozat 3. pontja alapján biztosított támogatási keretből keletkezett 11 359 002 402 forint összegű 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2019. június 30-át követő, változatlan célú felhasználását;

 3. felhatalmazza az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott 
szerződésmódosítást aláírja.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1464/2019. (VII. 30.) Korm. határozata
a kutatási, fejlesztési és innovációs célú támogatások bővítéséről

A Kormány a  kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia célkitűzéseinek való megfelelés jegyében egyetért 
a  kutatási, fejlesztési és innovációs célú támogatások forrásbővítésének szükségességével, és felhívja 
a  pénzügyminisztert, hogy a 2020. évtől kezdődően a  központi költségvetés terhére beépülő jelleggel 
32 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról gondoskodjon.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évi költségvetési törvény végrehajtása során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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