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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 1/2022. (I. 11.) IM rendelete
a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások 
határidőinek és határnapjainak megállapításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § c) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § c) 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:

1. A megfigyelők

1. §  A  külképviseleti megfigyelőt, a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  
245.  § (2)  bekezdése szerinti megfigyelőt, valamint a  Ve. 281.  § (3)  bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 
2022. március 24-én 16.00 óráig kell bejelenteni a  Nemzeti Választási Bizottságnál. [Ve. 5.  § (3)  bekezdés,  
245. § (3) bekezdés, 281. § (3) bekezdés]

2. A választási bizottságok

2. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot az országgyűlési 
egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-testülete legkésőbb 2022. február 20-án 16.00 óráig 
választja meg. [Ve. 22. §]

 (2) A szavazatszámláló bizottság tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2022. március 14-én 
16.00 óráig választja meg. [Ve. 24. § (1) bekezdés]

3. §  A  választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.  
[Ve. 30. § (2) bekezdés]

4. § (1) A  szavazatszámláló bizottság, valamint az  egy szavazókörrel rendelkező településen a  helyi választási bizottság 
tagjai 2022. április 4-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés]

 (2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2022. április 4-től 
2022. április 8-án 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]

3. A szavazókörök

5. §  2022. április 3-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását 
megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy 
lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]

4. A központi névjegyzék

6. §  A  magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a  2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési 
képviselők általános választásán és az  országos népszavazásokon való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, 
névjegyzékbe vételének meghosszabbítását, illetve a névjegyzékben szereplő adatai módosítását 2022. március 9-én  
16.00 óráig kérheti. [Ve. 84. § (1) bekezdés]
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7. §  A  fogyatékossággal élő választópolgár a  Ve. 88.  § c)  pontja szerinti segítséget 2022. március 25-én 16.00 óráig 
igényelheti. [Ve. 88. § c) pont, Ve. 167. § (5) bekezdés]

5. A szavazóköri névjegyzék

8. § (1) Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 
értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés]

 (2) Az  értesítőt a  választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2022. február 11-ig kell megküldeni.  
[Ve. 115. § (2) bekezdés]

 (3) A  választópolgár részére – a  Ve. 88.  § a)  pontja szerinti, legkésőbb 2022. január 25-én 16.00 óráig benyújtott 
kérelmére – Braille-írással készült értesítőt küld a Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. § (1) bekezdés]

 (4) A választópolgár részére – a 88. § b) pontja szerinti, legkésőbb 2022. január 25-én 16.00 óráig benyújtott kérelmére –  
könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. § (2) bekezdés]

9. §  A  helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a  szavazóköri névjegyzékbe történt 
felvételéről azt a  választópolgárt, aki 2022. január 26-át követően kerül a  település szavazóköri névjegyzékébe.  
[Ve. 116. § (1) bekezdés]

10. § (1) Az  értesítő, valamint a  szavazóköri névjegyzék tartalmazza a  választópolgár nemzetiségének megjelölését, 
ha a  választópolgár legkésőbb 2022. március 18-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az  országgyűlési 
képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként  
a központi névjegyzékben. [Ve. 248. §]

 (2) A szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell, ha
a) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. április 1-jén 

16.00 óráig,
b) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30-án  

16.00 óráig
beérkezett kérelme alapján a  választópolgár nemzetiséghez tartozását a  választási iroda törli  
a központi névjegyzékből, vagy a választási iroda úgy módosítja a választópolgár adatait a központi névjegyzékben,  
hogy nemzetiségi választópolgárként történt névjegyzékbe vételének hatálya az  országgyűlési képviselők 
választásának névjegyzékére nem terjed ki. [Ve. 249. § (1) bekezdés]

11. § (1) Az  átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a  helyi 
választási irodához. [Ve. 250. § (2) bekezdés]

 (2) Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét
a) 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli 

elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
b) 2022. április 1-jén 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás 

esetén – visszavonhatja. [Ve. 250. § (5) és (8) bekezdés]

12. §  Ha az  átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörben a  névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 
meghaladja az  ezerötszázat, a  helyi választási iroda vezetője legkésőbb 2022. március 29-én dönthet úgy,  
hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre osztja. [Ve. 257/A. § (1) bekezdés]

13. §  Ha a  helyi választási iroda vezetője a  névjegyzéket a  Ve. 257/A.  §-a szerint több részre osztja, az  érintett 
szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezet, illetve független jelölt 2022. április 1-jén 16.00 óráig 
további tagokat bízhat meg a szavazatszámláló bizottságba. [Ve. 245. § (4) bekezdés]
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14. §  A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. március 30-án  
16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 1-jén 16.00 óráig,
ac) 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 3-án 

12.00 óráig,
b) az  illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező 

személy általi kézbesítésével legkésőbb 2022. április 3-án 12.00 óráig
kell megérkeznie. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

15. §  A 14. § a) pont aa) és ab) alpontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 2022. április 1-jén, a 14. § a) pont 
ac) alpontja és b) pontja szerinti kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. [Ve. 113. § (2) bekezdés]

16. § (1) A  2022. április 1-jén 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a  Nemzeti Választási Iroda 
a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés]

 (2) A  helyi választási iroda a  lezárt szavazóköri névjegyzéket és a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét 
legkésőbb 2022. április 2-án kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdés]

6. A külképviseleti névjegyzék

17. § (1) A  2022. március 18-át követő lakcímváltozást a  külképviseleti névjegyzéken nem kell átvezetni.  
[Ve. 262. § (2) bekezdés]

 (2) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell 
megérkeznie. [Ve. 259. § (2) bekezdés]

 (3) A  külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthatja  
a Ve. 259. § (3) bekezdése szerinti adatot. [Ve. 261. § (1) bekezdés]

 (4) A  külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig kérheti törlését 
a külképviseleti névjegyzékből. [Ve. 261. § (2) bekezdés]

7. A levélben szavazók névjegyzéke

18. §  A  Nemzeti Választási Iroda a  levélben szavazók névjegyzékébe azt a  magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgárt veszi fel, aki a  legkésőbb 2022. március 9-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel 
a központi névjegyzékben. [Ve. 266. §]

19. §  A  Nemzeti Választási Iroda a  levélben szavazók névjegyzékének azon választópolgárokat tartalmazó részét, 
akik a  szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, 2022. március 18-ig hozzáférhetővé teszi, illetve  
– a Ve. 263. §-ában foglalt rendelkezés alkalmazásával – továbbítja az illetékes választási iroda részére. [Ve. 267/A. §]

20. §  A levélben szavazók névjegyzékéből a Ve. 267. § a) pontja alapján törölni kell azt a választópolgárt, aki legkésőbb 
2022. március 27-én magyarországi lakcímet létesített. [Ve. 267. § a) pont]

8. A jelölt- és listaállítás

21. §  A  választási iroda az  igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. február 12-én adja át az  igénylő 
részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]

22. §  A  névjegyzékben a  nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok számának megállapításakor 
nemzetiségi választópolgárként a  2022. február 12-én a  központi névjegyzékben az  országgyűlési képviselők 
választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárokat kell figyelembe venni. 
[Ve. 255. § (2) bekezdés]
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23. §  Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2022. február 25-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 252. § (1) bekezdés]

24. §  Az országos listát legkésőbb 2022. február 26-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 253. § (1) bekezdés]

25. §  A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2022. február 26-án 16.00 óráig vonhatja 
vissza. [Ve. 130. § (3) bekezdés]

26. § (1) A  független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a  jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet 
az  ajánlóíveket 2022. február 25-én 16.00 óráig köteles átadni az  országgyűlési egyéni választókerületi választási 
irodának. [Ve. 124. (2) bekezdés]

 (2) Az  országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a  bírság kiszabásáról legkésőbb 2022. március 5-én 
dönt. [Ve. 124. § (4) bekezdés]

9. A kampány

27. §  A kampányidőszak 2022. február 12-től 2022. április 3-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139.]

28. § (1) Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2022. január 18-án  
16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (3) bekezdés]

 (2) A  politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az  Állami Számvevőszéket 2022. április 19-én 16.00 óráig tájékoztatja 
a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (5) bekezdés, Ve. 11. § (2) bekezdés]

29. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb 2022. január 18-án határozza meg, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató 
lineáris médiaszolgáltatásaiban milyen időtartamban köteles közzétenni a  népszavazás kezdeményezéséről, 
az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény  
(a továbbiakban: Nsztv.) 69. § (1) bekezdése szerinti jogosultak politikai reklámjait. [Nsztv. 69. § (2) bekezdés]

 (2) A  Ve. 147/A–147/E.  §-ának szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltató legkésőbb 2022. február 12-én 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani 
kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. [Ve. 147/F. § (1) bekezdés]

30. §  A  Nemzeti Választási Iroda a  jelölő szervezet kérésére 2022. február 24-én és 2022. március 21-én adja át 
ingyenesen a  jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat számára  
a  központi névjegyzékben az  országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal a  nemzetiség 
választópolgáraként szereplő választópolgárok adatait, a  Ve. 89.  § (1)  bekezdése szerint adatai kiadását megtiltó 
választópolgárok adatainak kivételével. [Ve. 255. § (3) bekezdés b) pont]

31. §  A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait – a Ve. 89. §-ának rendelkezéseire is figyelemmel –  
a  kezdeményezés szervezői, továbbá a  kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési 
képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérésére a Nemzeti Választási Iroda legkorábban 2022. február 26-án adja át. 
[Nsztv. 70. § (3) bekezdés]

32. § (1) 2022. április 3-án nem folytatható kampánytevékenység
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a  szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a  szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától 

számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a  b)  pontban meghatározott területen kívül az  e  területen belül tartózkodó választópolgár választói 

akaratának befolyásolására alkalmas módon. [Ve. 143. § (1) bekezdés]
 (2) A  2022. április 3-át megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a  Ve. 143.  § (1)  bekezdés  

b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét. [Ve. 143. § (2) bekezdés]
 (3) 2022. április 3-án választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés]
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 (4) 2022. április 3-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]
 (5) A  közvélemény-kutatást végző személy abba az  épületbe, amelyben a  szavazóhelyiség van, 2022. április 3-án  

nem léphet be. [Ve. 150. §]
 (6) A Ve. 153. §-a és az Nsztv. 70. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba 

vett jelöltnek és listát állító jelölő szervezetnek, valamint az Nsztv. 70. § (4) bekezdése szerinti jogosultnak legkésőbb 
2022. április 3-án 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az  erről készült jegyzőkönyvet három napon belül,  
2022. április 3-án történő megsemmisítés esetén 2022. április 6-án 16.00 óráig át kell adnia az  adatszolgáltatást 
teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]

 (7) A  Ve. 255.  § (3)  bekezdése szerinti adatszolgáltatás adatait a  jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett 
országos nemzetiségi önkormányzatnak legkésőbb 2022. április 3-án 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről 
készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2022. április 3-án történő megsemmisítés esetén 2022. április 6-án  
16.00 óráig át kell adnia a Nemzeti Választási Irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés, 255. § (4) bekezdés]

 (8) A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2022. május 3-án 16.00 óráig köteles eltávolítani. 
[Ve. 144. § (7) bekezdés]

10. A szavazás előkészítése

33. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, 
amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2022. február 25-én  
16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

 (2) A  Nemzeti Választási Bizottság a  bejelentett listák – annak a  listának a  kivételével, amelynek nyilvántartásba 
vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2022. február 26-án 16.00 óra után végzi el.  
[Ve. 160. § (2) bekezdés]

34. §  A országos népszavazások szavazólapjának adattartalmát a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb 2022. február 17-én  
hagyja jóvá. [Nsztv. 71. § (3) bekezdés]

35. §  Az  a  magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár, aki a  Ve. 92.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerint  
2022. március 9-én 16.00 óráig a  szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, 2022. március 19-től  
a  Nemzeti Választási Iroda elnöke által megállapított idősávban, valamint 2022. április 3-án a  szavazás ideje alatt 
veheti át a szavazási levélcsomagot. [Ve. 277. § (2) bekezdés]

36. § (1) A  helyi választási iroda a  szavazóköri névjegyzéket, a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, 
a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2022. április 2-án adja át a szavazatszámláló bizottság 
elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]

 (2) Az iratok és kellékek őrzését 2022. április 3-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]

37. § (1) Abban a  szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel,  
aki legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott 
szavazósablont kell biztosítani. [Ve. 167. § (5) bekezdés]

 (2) Ha egy, az  egyéni szavazólapon szereplő jelölt vagy egy lista 2022. március 20. után, de 2022. április 3-át 
megelőzően kiesett – és a  szavazólapokat már ezt megelőzően előállították –, e  tényről a  szavazatszámláló 
bizottság köteles a  szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen, valamint szükség szerint szóban tájékoztatni 
a választópolgárokat. A kiesett jelölt vagy lista nevét a szavazólapon 2022. április 3-át megelőzően a helyi választási 
iroda vagy 2022. április 3-án a szavazatszámláló bizottság húzza át. [Ve. 178. § (3) bekezdés]

11. A szavazás

38. §  A szavazóhelyiségben szavazni 2022. április 3-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]
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39. §  A  külképviseleten 2022. április 3-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon 
a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest –1 vagy –2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra 
és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 
2022. április 2-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. [Ve. 269. § (2) bekezdés]

40. § (1) A  levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár 
a szavazatát tartalmazó, a Ve. 278. (4) bekezdés a) pontja szerinti válaszborítékot
a) a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy az 2022. április 3-án 19.00 óráig megérkezzen,
b) 2022. március 19-től a  Nemzeti Választási Iroda elnöke által megállapított idősávban, valamint 

a külképviseleti szavazás ideje alatt
ba) személyesen vagy egyéb – meghatalmazással nem rendelkező – személy általi kézbesítésével, vagy
bb) a külképviseletnek címzett külső borítékba helyezve postai szolgáltató útján
eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

c) 2022. április 3-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási 
irodába. [Ve. 279. § (1) bekezdés]

 (2) A  levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár 
a  szavazatát tartalmazó, a Ve.  278.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti válaszborítékot személyesen vagy egyéb  
– meghatalmazással nem rendelkező – személy általi kézbesítésével
a) 2022. március 19-től minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra között, valamint a külképviseleti szavazás ideje 

alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy
b) 2022. április 3-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási 

irodába. [Ve. 279. § (2) bekezdés]
 (3) A postai szolgáltató a legkésőbb 2022. március 31-én belföldön felvett vagy átvett válaszborítékot 2022. április 2-án 

24.00 óráig kézbesíti a Nemzeti Választási Iroda részére. [Ve. 280. § (2) bekezdés]

41. §  A  szavazási iratok ellenőrzését a  Nemzeti Választási Iroda legkorábban 2022. március 28-án kezdheti meg.  
[Ve. 288. § (2) bekezdés]

42. § (1) A helyi választási iroda a Ve. 282. § (1) bekezdése szerinti szállítóborítékot az országgyűlési egyéni választókerületi 
választási irodának 2022. április 4-én adja át. [Ve. 282. § (2) bekezdés]

 (2) Az  országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 2022. április 4-én a  Nemzeti Választási Irodához 
szállítja a  Ve. 283.  § (1)  bekezdése szerinti, valamint a  helyi választási irodától átvett szállítóborítékokat.  
[Ve. 283. § (2) bekezdés]

 (3) A  külképviseleti választási iroda a  külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó lezárt urnát, valamint 
a külképviseleten levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat 2022. április 7-én 24.00 óráig szállítja 
a Nemzeti Választási Irodához. [Ve. 284. §]

 (4) A  Nemzeti Választási Iroda valamennyi urna beérkezését követően, de legkésőbb 2022. április 8-án bontja fel 
a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat. [Ve. 285. § (1) bekezdés]

12. Az eredmény megállapítása

43. §  A  szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya az  illetékes választási irodában 2022. április 6-án 16.00 óráig  
tekinthető meg. [Ve. 204. §]

44. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 2022. március 26-ig jelöli ki a külképviseleteken leadott 
szavazatok, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes 
szavazatszámláló bizottságot. [Ve. 292. § (1) bekezdés]

 (2) Az  országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője legkésőbb 2022. április 9-én adja át az  urnát 
és a  Ve. 287.  § (1)  bekezdése szerinti csomagot az  (1)  bekezdés szerinti szavazatszámláló bizottság elnökének.  
[Ve. 292. § (3) bekezdés]
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45. §  A  magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben leadott szavazatainak megszámlálását  
2022. április 3-án 19.00 órát megelőzően nem lehet megkezdeni. [Ve. 293. § (1) bekezdés]

46. § (1) Az  országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság legkésőbb 2022. április 9-én állapítja meg 
az országgyűlési képviselők választásának egyéni választókerületi eredményét. [Ve. 294. § (2) bekezdés]

 (2) A  területi választási bizottság az  országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek 
alapján, legkésőbb 2022. április 9-én megállapítja az  országos listás választás területi részeredményét.  
[Ve. 294. § (3) bekezdés]

 (3) A Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb 2022. április 22-én állapítja meg az országgyűlési képviselők választásának 
országos listás eredményét. [Ve. 296. § (2) bekezdés]

47. § (1) A  szavazólapokat – ha az  országgyűlési képviselők általános választása vagy a  népszavazások eredményével 
összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a  helyi választási irodában 2022. július 3-ig kell megőrizni.  
[Ve. 205. § (1) bekezdés]

 (2) A választási és népszavazási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2022. július 2-át követően 
kell átadni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]

13. Választási iratok megsemmisítése

48. §  2022. július 4-én meg kell semmisíteni
a) a  szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, valamint az  azok elbírálása során keletkezett 

döntéseket,
b) a  szavazóköri névjegyzék, a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, a  külképviseleti névjegyzék, 

a levélben szavazók névjegyzéke és a Ve. 267/A. §-a szerinti jegyzék elektronikus és kinyomtatott példányát,
c) a megfigyelők nyilvántartott személyes adatait,
d) az ajánlóíveket,
e) a  szavazólapokat, a  visszautasítottak jegyzékét, az  ellenőrző lapokat, a  levélben szavazás azonosító 

nyilatkozatait és a válaszborítékokat. [Ve. 13/C. §]

14. Záró rendelkezések

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

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 2/2022. (I. 11.) IM rendelete
a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás költségeinek 
normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,
a 2. §, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) és f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, továbbá a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § e) és f ) 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:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás 
és országos népszavazás (a továbbiakban: választás) lebonyolítása fedezetének biztosításához pénzügyi feladat- és 
költségtervet készít.

 (2) A  helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, az  országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 
(a  továbbiakban: OEVI) vezetője, a  területi, illetve fővárosi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, továbbá 
a  választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai 
tekintetében
a) felelős a  választás pénzügyi tervezéséért, számviteli és az  e  rendelet szerinti feladattípusú pénzügyi 

elszámolásáért (a továbbiakban: elszámolás),
b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,
c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról 

szóló törvény alapján, és szabályozza a  választásokhoz kapcsolódóan a  pénzügyi ellenjegyzés, 
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül
a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott tételek és normatívák,
b) a  nem normatív kiadások tekintetében az  NVI elnökének az  egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása 

alapján megállapított költségvetési támogatás
szolgálnak.

 (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást az érintettek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek 
megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig megkötik.

 (3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát
a) a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115.  § (1)  bekezdésében 

meghatározott napon a szavazóköri névjegyzék adatai szerint,
b) megismételt szavazás esetén a megismételt szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék szavazás napját 

megelőző kilencedik napi adatai szerint
kell megállapítani,

 (4) Ha a  választás veszélyhelyzet miatt elmarad, de az  OEVI a  Ve. 121.  § (2)  bekezdése szerinti ajánlóívet már 
kinyomtatta, az ellátandó feladatokkal kapcsolatos normatívák alapján a támogatás megállapításra kerül.

 (5) Megismételt szavazás esetén a  szavazásban érintett választási szervek részére a  2.  melléklet szerinti normatívákat 
kell biztosítani a  megismételt szavazásban érintett szavazóköri, választókerületi, települési adatok szerint, 
függetlenül attól, hogy a megismétlésre az országgyűlési képviselő-választás tekintetében, az országos népszavazás 
tekintetében vagy mindkét választás tekintetében kerül sor.

 (6) Az NVI elnöke az (1) bekezdés a) pontja, valamint a (3)–(5) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói 
okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben 
(a továbbiakban: informatikai rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

3. § (1) Az  NVI a  választás pénzügyi fedezetének a  TVI-t megillető részét az  illetékes fővárosi, megyei önkormányzat 
hivatalának fizetési számlájára utalja át.

 (2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t, OEVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri 
hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő 
fizetési számlára történő utalásra az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.
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 (3) Az NVI a választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint számított
a) dologi és ellátási kiadások normatíváinak összegét a szavazás napját megelőző harmincadik napig,
b) személyi juttatások és munkáltatót terhelő fizetési kötelezettség normatíváinak összegét a  szavazás napját 

megelőző kilencedik napig
támogatási előlegként utalja át.

 (4) A  megismételt szavazás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a  2.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerint számított 
normatívák összegét az NVI a 6. § (4) bekezdése szerinti, elfogadott elszámolás alapján utólag, az elfogadást követő 
nyolc napon belül utalja át.

 (5) A  választási iroda a  fizetési számlája adatait változás esetén az  informatikai rendszerben aktualizálja. A  választási 
iroda a  választás kitűzését követően a  fizetési számlája adatait felülvizsgálja, annak megtörténtét az  informatikai 
rendszerben rögzíti.

4. § (1) A  választásban érintett választási iroda vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetésére az  elszámolás 
elfogadását követően kerülhet sor.

 (2) A  HVI és az  OEVI vezetője a  HVI és az  OEVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az  informatikai 
rendszerben rögzíti, elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti a TVI vezetőjének.

 (3) A  HVI és az  OEVI vezetőjének személyi juttatására a TVI vezetője tesz javaslatot az  elszámolások felterjesztésekor 
az  NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról; a  javasolt díj összege személyenként nem haladhatja meg 
az 1. és 2. mellékletben a részükre megállapított normatívák összegét.

 (4) A  TVI vezetője a  TVI vezető helyettese és a  TVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az  informatikai 
rendszerben rögzíti, az  elszámolásával együtt az  informatikai rendszerben felterjeszti az  NVI elnökének, aki dönt 
annak elfogadásáról; a  javasolt díj összege személyenként nem haladhatja meg az  1.  mellékletben a TVI vezetője 
részére megállapított normatíva összegét.

 (5) A  választási iroda vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást. A TVI vezetője a  díjazásokra vonatkozó 
javaslatát a TVI részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg az elszámolásban.

 (6) A  választási iroda vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről az  iroda vezetője az  NVI elnökének 
az  elszámolás elfogadásáról szóló döntését és a  pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul 
intézkedik.

 (7) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetésénél az NVI elnöke által elfogadott javaslattól nem 
lehet eltérni.

5. § (1) A  feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi és ellátási kiadások) az  államháztartásról szóló törvényben és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével 
kell felhasználni, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a feladatellátással összefüggésben lehetséges.

 (2) Többlettámogatást különösen
a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott utólagos igénylésre vonatkozó jogcímek alapján,
b) az  NVI elnöke által elrendelt, valamint a  választási iroda által a  Ve. 69.  § (5)  bekezdése alapján ellátott 

többletfeladatok miatt,
c) a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek miatt
lehet igényelni.

 (3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a  feladatot a  Ve. 69.  § (5)  bekezdése alapján másik választási iroda látja el, 
az  érintett feladatra biztosított, a  normatívák szerint számolt összeggel, illetve – ha a  feladatelmaradás ismertté 
válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványával a választási iroda elszámol.

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

 (5) A  HVI, az  OEVI és a  TVI a  (2)  bekezdésben foglaltakon felüli többletkiadásainak, valamint a  (3)  bekezdés szerinti 
indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az  elszámolásban való érvényesítését a  TVI vezetője 
kezdeményezi az  NVI elnökénél. A  kérelem elfogadásáról az  NVI elnöke a  kezdeményezés átvételétől számított 
öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására határidőben nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon 
a kérelmet elfogadottnak kell tekinteni.

 (6) A választások lebonyolításával kapcsolatban előre nem látható, nem tervezhető események bekövetkezése esetén 
az NVI elnöke – az NVI rendelkezésére álló költségvetés terhére – egyedi döntéssel további célhoz kötött összeget 
biztosíthat a választási irodák számára.
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6. § (1) A  választási iroda a  támogatásokról a  részletező nyilvántartással összhangban az  NVI elnöke részére 
bizonylatonként, jogcímenként – ezen belül a  személyi kiadásokról név szerint – számol el az  informatikai 
rendszerben, amelynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról 
a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

 (2) Az  egyéb szerv a  támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes – ezen belül a  személyi 
kiadásokról név szerinti – elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

 (3) Egyéb szerv előre nem látható, nem tervezhető események bekövetkezése esetén a meg nem tartott külképviseleti 
szavazással kapcsolatban felmerült és teljesült kiadásait elszámolhatja.

 (4) Az elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke utasításában határozza meg.

7. § (1) A  HVI és az  OEVI vezetője a  szavazás napját követő huszonöt napon belül az  NVI elnökének a  6.  § (4)  bekezdése 
szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI vezetője részére. Az elszámolást 
a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatának becsatolásával kell alátámasztani.

 (2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott
a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a  TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az  elszámolást 

a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,
b) összesítő elszámolást készít a HVI-k és az OEVI-k vezetői és a saját elszámolása alapján
a szavazás napját követő ötven napon belül.

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

elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti 
utasítása határozza meg.

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

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

 (3) A  TVI és az  egyéb szerv tekintetében az  elszámolások megalapozottságát az  NVI ellenőrzi. Az  NVI elnöke 
az  elszámolások beérkezésétől – szükség esetén a  javított elszámolások beérkezésétől – számított ötven napon 
belül dönt azok elfogadásáról. A  szükséges javításokat az  elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy 
a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

 (4) A HVI és az OEVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen megvizsgálja.
 (5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és azt vizsgálja, hogy a felhasználás 

a  Ve. és a  végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseinek megfelel-e. Az  ellenőrzés során a  költségvetési 
támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A  HVI, az  OEVI és a TVI elszámolását a TVI vezetője az  informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján 
a 7. § (2) bekezdése szerinti határidőig felterjeszti az NVI elnökének.

 (2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok 
alapján dönt.

 (3) A  többlettámogatások, többletkiadások fedezetét az  NVI az  elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon 
belül biztosítja a HVI, az OEVI és a TVI, valamint az előirányzat átadásáról szóló megállapodás alapján az egyéb szerv 
részére.

 (4) A  választási iroda vezetője az  elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget 
tenni a  visszafizetési kötelezettségének. Az  egyéb szerv az  előirányzat-átadásról szóló megállapodás alapján 
az  elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni előirányzat-átadási 
kötelezettségének.

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

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 2/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választáson és 
országos népszavazáson

1.  Jogcím  Normatíva

2.  Kód Név Egység Ft/egység

3.  HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK  

4.  1. DOLOGI KIADÁSOK  

5.  101 Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.  

6.  10101

Dologi kiadások szavazókörönként, így különösen
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, ideiglenes akadálymentesítésével, működtetésével,
– jegyzőkönyvek szállításával,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzésével,
– szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített értesítőkkel,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1  60 000

7.  10107
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó 
településenként. 
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1  6 000

8.  10110
A szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő dologi kiadások fővárosi kerületek 
részére, kerületekbe történő szállítás esetén.

1  100 000

9.  10111
Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 277. § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt 
települések többletköltsége településenként, kijelölt települések részére.

1  10 000

10.  105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.  

11.  10508 Szavazófülke beszerzése utólagos igényléssel szavazókörönként. 2 60 000

12.  10509
Koronavírus elleni védekezés költsége szavazókörönként, NVI elnökének intézkedése 
alapján.

1  30 000

13.  10510 Az 5. § (6) bekezdése szerinti védekezés költsége.

14.  2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  

15.  201
A szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB), illetve a Ve. 257/B. §  
(1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság tagjának tiszteletdíja.

 

16.  20101
Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság: 
(a továbbiakban: HVB)], illetve a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő 
albizottság 3 választott tagjának díja.

3  50 000

17.  20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. 2  50 000

18.  202
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB), illetve  
a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság mellett működő 
jegyzőkönyvvezető díja.

 

19.  20201
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB), illetve  
a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság mellett működő 
jegyzőkönyvvezető díja.

1  60 000

20.  203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. 
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település 
választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):
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21.  20301 8 000 választópolgárig 5  100 000

22.  20302 8 001–40 000 választópolgár 10  100 000

23.  20303 40 001–80 000 választópolgár 15  100 000

24.  20304 80 001–100 000 választópolgár 20  100 000

25.  20305 100 001 választópolgártól 25  100 000

26.  204 A HVI tagjának többlet személyi normatívája.  

27.  20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel 
rendelkező HVI esetében. 
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után  
1 fővel növekszik.

1  100 000

28.  207
További jegyzőkönyvvezető díja a 20201 jogcímen felül utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján.

 

29.  20701

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 78. § (1) bekezdése szerint – amennyiben  
a szavazókör átjelentkezéssel szavazásra nem kijelölt – választópolgárok száma 
alapján, továbbá az egy szavazókörös településen 1500 választópolgár felett  
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén  
legfeljebb 1 fő.

1  60 000

30.  20702

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (6) bekezdése alapján a Ve. 78. §  
(2)–(3) bekezdései szerint kijelölt szavazókörben, amennyiben nem a Ve. 257/A. §  
(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint bonyolítják a szavazást 1500 választópolgár 
felett 1800 választópolgárig 1 fő, 1801–2000 választópolgárig legfeljebb további 1 fő.

1 60 000

31.  20703

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (6) bekezdése szerinti szavazókörben, 
tekintettel a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére  
a szavazóhelyiségen belüli külön helyszínen lebonyolított választásokra is, 
választópolgárok száma alapján, 1500 választópolgár felett második és további 
helyszínenként 1 fő.

1  60 000

32.  20704
A második és minden további, a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő 
albizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető tiszteletdíja, albizottságonként.

1  60 000

33.  208
Az SZSZB-be (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be) bevont további 
választott tagok tiszteletdíja utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

34.  20801
Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján szükség szerint bevont választott 
tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1 50 000

35.  20802
Az SZSZB-be a 20801 jogcímen felül bevont további választott tagok személyi 
juttatásai a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján, 
utólagos igényléssel.

36.  208021

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként,  
a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, tekintettel a Ve. 257/B. § (1) és (3) bekezdésére is, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként 
mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb  
2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1  50 000

37.  208022

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként  
a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, valamint – tekintettel a Ve. 257/A. § (1) bekezdés 
a) pontjára és (2) bekezdésére – a szavazóhelyiségen belüli külön helyszínen 
lebonyolított választásokra is, továbbá az egy szavazókörös település további szükség 
szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai.

38.  2080221

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként  
a Ve. 24. § (6) bekezdése alapján a Ve. 78. § (1) bekezdése szerint kijelölt 
szavazókörben – amennyiben a szavazókör átjelentkezéssel szavazásra nem kijelölt –, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként. 
1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további 
megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1  50 000
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39.  2080222

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként  
a Ve. 24. § (6) bekezdése alapján a Ve. 78. § (2)–(3) bekezdései szerint kijelölt 
szavazókörben. Amennyiben nem a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint 
bonyolítják a szavazást, 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, 
1801–2000 választópolgárig legfeljebb további 1 fő.

1  50 000

40.  2080223

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként  
a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése szerint, a szavazóhelyiségen 
belüli külön helyszínen lebonyolított választások esetében 1500 választópolgár felett 
második és további helyszínenként legfeljebb 3 fő.

1  50 000

41.  2080224
A második és minden további szavazatszedő albizottság 3 választott szavazatszámláló 
bizottsági tagjának tiszteletdíja a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerint lebonyolított 
választások esetében.

3  50 000

42.  209
A választási bizottságok tagjainak távolléti díja utólagos igényléssel, tényleges 
igénybevétel alapján.

43.  20901 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

44.  3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

45.  301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.  

46.  30101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
iroda- és bizottsági tagok díja után.

 

47.  30102 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.  

48.  302
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

 

49.  30201
Személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési 
kötelezettség.

 

50.  30202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

51.  4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

52.  401 Étkezési ellátás bruttó kiadásai.

53.  40101
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott 
tagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi 
ellátási kiadásai.

1 20 000

54.  40103 A HVI/OEVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján. 1  5 000

55.  402 Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

56.  40201
Az SZSZB-be a 20802-es jogcímek szerint bevont további választott tagok ellátási 
kiadásai választott tagonként.

1 2 500

57.  40203
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő további 
jegyzőkönyvvezető ellátási kiadásai 207 jogcímeihez kapcsolódóan.

1 2 500

58.  ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK  

59.  1. DOLOGI KIADÁSOK  

60.  111 OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások.  

61.  11101 A választási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére. 1  100 000

62.  11102
A szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő dologi kiadások nem fővárosi  
OEVI részére OEVK-nként, OEVI szállítás esetén.

1  200 000

63.  11111 Szavazási levélcsomag átadásával kapcsolatos többletköltség. 1  10 000

64.  112
Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: OEVB) 
működtetésével kapcsolatos dologi kiadások.

 

65.  11201 Az OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVB-nként, OEVI részére. 1  100 000

66.  113 Választással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.  

67.  11301 Szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely településen, OEVK-nként. 1  30 000

68.  11302 Átjelentkezéssel, levélszavazással kapcsolatos költségek OEVI részére OEVK-nként. 1  60 000
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69.  11303 Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei OEVI-nként. 1  15 000

70.  115 Egyéb dologi kiadások, tényleges igénybevétel alapján.  

71.  11501 Ajánlóívek nyomtatása laponként. 1  25

72.  2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  

73.  211 Az OEVB tagjának tiszteletdíja.  

74.  21101 Az OEVB választott tagjának tiszteletdíja. 3 70 000

75.  212 Az OEVI tagjának személyi normatívája.  

76.  21201
Az OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI legfeljebb 15 tagja 
tekintetében vehető figyelembe.

15 108 000

77.  21202
Ha az OEVI több OEVB mellett működik, úgy az OEVI-nek a normatíva tekintetében 
figyelembe vehető tagjainak száma minden további OEVB után 5 fővel növekszik.

5 108 000

78.  214
A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt 
SZSZB és jegyzőkönyvvezető díjazása, OEVI részére, OEVK-nként.

 

79.  21401
A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt 
SZSZB 3 választott tagjának többletdíja.

3 29 000

80.  21402

A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt 
SZSZB szavazatszámlálásban részt vevő további – a választókerületből átjelentkezett 
vagy külképviseleti szavazást igényelt 900 választópolgár felett 1200 választópolgárig 
1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő – választott 
tagjának tiszteletdíja, tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

1 29 000

81.  21403
A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt 
SZSZB mellett a szavazatszámlálás során működő jegyzőkönyvvezető díja.

1 34 000

82.  3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

83.  311
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési  
kötelezettség OEVI-nél.

 

84.  31101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési  
kötelezettség OEVI-nél.

 

85.  31102 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.  

86.  312
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igényének munkaadókat terhelő 
járuléka és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

87.  31201
Személyi juttatás munkaadókat terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó fizetési 
kötelezettség.

88.  31202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

89.  4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

90.  411 Étkezési ellátás bruttó kiadásai.

91.  41101

Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a külképviseleteken leadott szavazatok,  
az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására 
kijelölt szavazókörben, OEVK-nként, OEVK székhely településre.
Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1 10 000

92.  41102 Az OEVB tagjainak étkezési ellátása választási időszakban. 1  27 000

93.  41103 Az OEVI tagok ellátási kiadása normatív létszám alapján. 1  5 000

94.  412 Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

95.  41201
A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt 
SZSZB további választott tagjának étkezési ellátási kiadása választott tagonként.

1  2 500

96.  EGYÉB SZERV KIADÁSAI  

97.  1. DOLOGI KIADÁSOK  

98.  12112
Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 277. § (2) bekezdés c) pontja szerint  
kijelölt külképviseletek többletköltsége külképviseletenként, minden megkezdett 
1000 szavazási levélcsomag után.

1  10 000
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99.  2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  

100.  221 A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.  

101.  22101 A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja. 1  30 000

102.  22102 A KÜVI tagjának személyi normatívája.  

103.  221021

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett 
választópolgárig. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett 
választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg. A díj kifizetésére  
a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1  15 000

104.  221022

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett  
választópolgár felett. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett 
választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg. A díj kifizetésére  
a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1  25 000

105.  3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

106.  321
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
külképviseleteknél.

 

107.  32101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség  
a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervnél.

 

108.  32102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
külképviseleteknél.

 

109.  MEGYEI KIADÁSOK  

110.  1. DOLOGI KIADÁSOK  

111.  131 A TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai.  

112.  13101 A TVI dologi kiadásai OEVK-nként. 1  200 000

113.  13102 A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVI-nként. 1  20 000

114.  13103 Pénzügyi feladatok ellátása, megyénként. 1  50 000

115.  13104
A szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, 
megyei szállítás esetén, de legfeljebb összesen 1 000 000,- Ft.

1  200 000

116.  132 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése.  

117.  13201 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, megyénként. 1  350 000

118. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  

119.  231

A HVI, OEVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében  
(több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések 
összesített választópolgárszáma alapján).
A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás 
lebonyolítása.

 

120.  23101 8 000 választópolgárig 1  179 000

121.  23102 8 001–40 000 választópolgár 1  231 000

122.  23103 40 001–80 000 választópolgár 1  294 000

123.  23104 80 001–100 000 választópolgár 1  357 000

124.  23105 100 001 választópolgártól 1  420 000

125.  232 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.  

126.  23201
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja 
kapcsolt településenként.

1  11 000

127.  233 Az OEVI vezetőjének további díja.  

128.  23301 Az OEVI vezetőjének további díja OEVK-nként. 1  175 000

129.  234 A TVI tagok és vezetők díja.  

130.  23401 A TVI vezetőjének díja. 1  720 000

131.  23402 A TVI vezető helyettesének díja. 1  360 000

132.  23403 A TVI pénzügyi felelősének díja. 1  360 000
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133.  23404 A TVI informatikai felelősének díja. 1  360 000

134.  23405 A TVI további 10 tagjának díja. 10  192 000

135.  23406
További TVI tagok díja pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátására.  
(Települések száma a megyében * szavazókörök száma szorzatérték alapján sávosan)

 

136.  2340601 35 000-ig 1  192 000

137.  2340602 35 001–75 000 2  192 000

138.  2340603 75 001–130 000 3  192 000

139.  2340604 130 001–200 000 4  192 000

140.  2340605 200 001-től 5 192 000

141.  236
A területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) 3 választott tagjának személyi 
juttatásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

142.  23601 A TVB 3 választott tagjának díja. 3  70 000

143.  3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

144.  331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési  
kötelezettség TVI-nél.

 

145.  33101
A HVI vezetők díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adófizetési kötelezettség.

 

146.  33102
Az OEVI vezetők további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok  
és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

 

147.  33103
A TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adófizetési kötelezettség.

 

148.  33104
A TVI tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adófizetési kötelezettség.

 

149.  33105 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.  

150.  332
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

151.  33201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
TVB tagjainak díja után.

152.  33202 Étkezési ellátás után fizetendő munkáltatói teher.

153.  4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

154.  431 Étkezési ellátás bruttó kiadásai

155.  43101 A TVI ellátási kiadásai. 1 189 300

156.  432 Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

157.  43201 A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadása megyénként. 1  71 400

158.  KÖZPONTI KIADÁSOK  

159.  2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  

160.  252 Az NVI tagjainak túlmunkájával kapcsolatos személyi kiadások.  

161.  25202 Az NVI elnökének tiszteletdíja. 1 1 326 200

162.  3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

163.  351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési  
kötelezettség NVI-nél.

 

164.  35105
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési  
kötelezettség NVI-nél.
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2. melléklet a 2/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választáson és 
országos népszavazáson a megismételt szavazáson, a megismételt szavazás típusától függetlenül

1.  Jogcím  Normatíva

2.  Kód  Név  Egység  Ft/egység

3.  HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK   

4.  1. DOLOGI KIADÁSOK   

5.  101 Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.   

6.  10101

Dologi kiadások szavazókörönként, így különösen
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, ideiglenes akadálymentesítésével, működtetésével,
– jegyzőkönyvek szállításával,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzésével,
– szavazás megismétléséről szóló, választópolgárok számára küldött tájékoztató 
kézbesítésével,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1  40 000

7.  10107
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó 
településenként. 
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1  6 000

8.  105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

9.  10509
Koronavírus elleni védekezés költsége szavazókörönként, NVI elnökének intézkedése 
alapján.

1  30 000

10.  10510 Az 5. § (6) bekezdése szerinti védekezés költsége.

11.  2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  

12.  201
Az SZSZB, illetve a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság 
tagjának tiszteletdíja.

 

13.  20101
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB), illetve a Ve. 257/B. §  
(1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság 3 választott tagjának díja.

3  50 000

14.  20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. 2  50 000

15.  202
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB), illetve  
a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság mellett működő 
jegyzőkönyvvezető díja.

 

16.  20201
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB), illetve  
a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság mellett működő 
jegyzőkönyvvezető díja.

1  60 000

17.  203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. 
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe az ismétléssel 
érintett szavazókörök választópolgárszámának függvényében (több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések ismétléssel érintett 
szavazóköreinek összesített választópolgárszáma alapján):

 

18.  20301 8 000 választópolgárig 5  50 000

19.  20302 8 001–40 000 választópolgár 10  50 000

20.  20303 40 001–80 000 választópolgár 15  50 000

21.  20304 80 001–100 000 választópolgár 20  50 000
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22.  20305 100 001 választópolgártól 25  50 000

23.  204 A HVI tagjának többlet személyi normatívája.  

24.  20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel 
rendelkező HVI esetében. 
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után  
1 fővel növekszik.

1  50 000

25.  207
További jegyzőkönyvvezető díja a 20201 jogcímen felül utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján.

 

26.  20701

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 78. § (1) bekezdése szerint – amennyiben  
a szavazókör átjelentkezéssel szavazásra nem kijelölt – választópolgárok száma 
alapján, továbbá az egy szavazókörös településen 1500 választópolgár felett  
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén  
legfeljebb 1 fő.

1  60 000

27.  20702

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (6) bekezdése alapján a Ve. 78. §  
(2)–(3) bekezdései szerint kijelölt szavazókörben, amennyiben nem a Ve. 257/A. §  
(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint bonyolítják a szavazást 1500 választópolgár 
felett 1800 választópolgárig 1 fő, 1801–2000 választópolgárig legfeljebb további 1 fő.

1  60 000

28.  20703

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (6) bekezdése szerinti szavazókörben, 
tekintettel a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére  
a szavazóhelyiségen belüli külön helyszínen lebonyolított választásokra is, 
választópolgárok száma alapján, 1500 választópolgár felett második és további 
helyszínenként 1 fő.

1  60 000

29.  20704
A második és minden további, a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő 
albizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető tiszteletdíja, albizottságonként.

1  60 000

30.  208
Az SZSZB-be (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be) bevont további 
választott tagok tiszteletdíja utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

31.  20801
Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján szükség szerint bevont választott 
tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1 50 000

32.  20802
Az SZSZB-be a 20801 jogcímen felül bevont további választott tagok személyi 
juttatásai a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján, 
utólagos igényléssel.

33.  208021

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként  
a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, tekintettel a Ve. 257/B. § (1) és (3) bekezdésére is, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként 
mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb  
2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1  50 000

34.  208022

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként  
a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, valamint – tekintettel a Ve. 257/A. § (1) bekezdés 
a) pontjára és (2) bekezdésére – a szavazóhelyiségen belüli külön helyszínen 
lebonyolított választásokra is, továbbá az egy szavazókörös település további szükség 
szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai.

35.  2080221

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként  
a Ve. 24. § (6) bekezdése alapján a Ve. 78. § (1) bekezdése szerint kijelölt 
szavazókörben – amennyiben a szavazókör átjelentkezéssel szavazásra nem  
kijelölt – továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja 
póttagonként. 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, majd minden 
további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1  50 000
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36.  2080222

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként  
a Ve. 24. § (6) bekezdése alapján a Ve. 78. § (2)–(3) bekezdései szerint kijelölt 
szavazókörben. Amennyiben nem a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja  
szerint bonyolítják a szavazást, 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig  
1 fő, 1801–2000 választópolgárig legfeljebb további 1 fő. 

1  50 000

37.  2080223

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként  
a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése szerint a szavazóhelyiségen 
belüli külön helyszínen lebonyolított választások esetében 1500 választópolgár felett 
második és további helyszínenként legfeljebb 3 fő.

1  50 000

38.  2080224
A második és minden további szavazatszedő albizottság 3 választott szavazatszámláló 
bizottsági tagjának tiszteletdíja a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerint lebonyolított 
választások esetében.

3  50 000

39.  209
A választási bizottságok tagjainak távolléti díja utólagos igényléssel, tényleges 
igénybevétel alapján.

40.  20901 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

41.  3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

42.  301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.  

43.  30101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
iroda és bizottsági tagok díja után.

 

44.  30102 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.  

45.  302
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

 

46.  30201
Személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési 
kötelezettség.

 

47.  30202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

48.  4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

49.  401 Étkezési ellátás bruttó kiadásai.

50.  40101
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott 
tagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi 
ellátási kiadásai.

1 20 000

51.  402 Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

52.  40201
Az SZSZB-be a 20802-es jogcímek szerint bevont további választott tagok ellátási 
kiadásai választott tagonként.

1  2 500

53.  40203
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő további 
jegyzőkönyvvezető ellátási kiadásai 207 jogcímeihez kapcsolódóan.

1  2 500

54. MEGYEI KIADÁSOK  

55.  2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  

56.  231

A HVI, OEVI vezetőjének díja az ismétléssel érintett szavazókörök 
választópolgárszámának függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel 
rendelkező HVI esetén a települések ismétléssel érintett szavazóköreinek összesített 
választópolgárszáma alapján).
A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás 
lebonyolítása.

 

57.  23101 8 000 választópolgárig 1  89 000

58.  23102 8 001–40 000 választópolgár 1  116 000

59.  23103 40 001–80 000 választópolgár 1  147 000

60.  23104 80 001–100 000 választópolgár 1  179 000

61.  23105 100 001 választópolgártól 1  210 000

62.  232 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.  
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63.  23201
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja 
kapcsolt településenként.

1  5 000

64.  233 Az OEVI vezetőjének további díja.  

65.  23301 Az OEVI vezetőjének további díja OEVK-nként. 1  87 000

66.  234 A TVI tagok díja.

67.  23403 A TVI pénzügyi felelősének díja. 1  180 000

68.  23405 A TVI további 1 tagjának díja. 1  96 000

69.  23406
További TVI tagok díja pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátására.  
(Települések száma a megyében * szavazókörök száma szorzatérték alapján sávosan)

 

70. 2340601 35 000-ig 1 96 000

71. 2340602 35 001–75 000 2 96 000

72. 2340603 75 001–130 000 3  96 000

73. 2340604 130 001–200 000 4 96 000

74. 2340605 200 001-től 5 96 000

75.  236
A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, utólagos igényléssel, tényleges 
igénybevétel alapján.

76.  23601 A TVB 3 választott tagjának díja. 3 25 000

77.  3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

78.  331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési  
kötelezettség TVI-nél.

 

79.  33101
A HVI vezetők díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adófizetési kötelezettség.

 

80.  33102
Az OEVI vezetők további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

 

81.  33104
A TVI tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adófizetési kötelezettség.
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Az igazságügyi miniszter 3/2022. (I. 11.) IM rendelete
az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos 
népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, 
a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és 
megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, 
valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 6. § (1) bekezdése tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 6.  § (2)  bekezdése tekintetében a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § (2)–(5) bekezdése tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § j) pontjában és a népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 
91. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. § és az 1–37., valamint a 43. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 25. § és az 1–10., 20–26., 38–43. melléklet tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, 
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § 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. §  Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében – a  helyi választási iroda (a  továbbiakban: HVI) 
vezetőjének kezdeményezésére – a  területi választási iroda (a  továbbiakban: TVI) vezetője a  székhely településtől 
eltérő településen is engedélyezheti az  adatfeldolgozási feladatok elvégzését. Ebben az  esetben a  TVI vezetője 
gondoskodik az új adatfeldolgozó hely regisztrálásáról.

3. §  A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 
(a  továbbiakban: Knr.) 1.  § (1)  bekezdése szerinti választási informatikai rendszert (a  továbbiakban: informatikai 
rendszert) kell használni
a) a választási szervek adatainak rögzítéséhez,
b) a szavazókörök kialakításához, kezeléséhez, felülvizsgálatához,
c) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez, a  központi névjegyzék kérelmek alapján 

történő továbbvezetéséhez,
d) a szavazóköri névjegyzék, a  külképviseleti névjegyzék, a  levélben szavazók névjegyzéke, valamint 

a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, a  szavazóköri 
névjegyzékkel kapcsolatos döntés meghozatalához,

e) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,
f ) a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatás elkészítéséhez,
g) a névjegyzékek vezetéséhez kapcsolódó értesítők, határozatok és egyéb döntések elkészítéséhez,
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h) a jelölő szervezetek, jelöltek és listák adatainak, a jelölő szervezetek emblémáinak és a jelöltek fényképeinek 
nyilvántartásához,

i) az ajánlóívek elkészítéséhez, átadásához és visszavételéhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,
j) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,
k) a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, gyártatásával, 

szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,
l) a szavazóköri jegyzőkönyvek és az  eredmény-jegyzőkönyvek, a  szavazóköri névjegyzék, a  mozgóurnát 

igénylő választópolgárok jegyzéke, valamint a  külképviseleti névjegyzék szavazóhelyiségbe kerülő 
példányának, továbbá a  szavazási levélcsomag átadásához készült jegyzék nyomtatásához, valamint 
a nyomtatás és hitelesítés megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

m) a rendkívüli események, a napközbeni részvételi adatok, valamint a szavazás lezárásának jelentéséhez,
n) a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,
o) a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzéséhez,
p) a választási és a népszavazási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,
q) a választási és népszavazási eredmény megállapításának támogatásához,
r) a bírságokkal kapcsolatos feladatok ellátásához és
s) az ajánlóíveken szereplő, ellenőrzött ajánlásokhoz tartozó személyes adatokról történő tájékoztatáshoz.

3. A szavazatok megszámlálását támogató informatikai alkalmazás

4. §  A Nemzeti Választási Iroda (a  továbbiakban: NVI) az  országgyűlési képviselők választása levélben leadott 
szavazatainak kézi megszámlálását megelőzően a beérkezett szavazatokat informatikai alkalmazás igénybevételével 
előzetesen megszámlálja, és annak eredményét előzetes tájékoztató adatként közzéteszi.

5. § (1) Az  NVI az  országos népszavazás levélben leadott szavazatainak megszámlálását a  Nemzeti Választási Bizottság 
(a továbbiakban: NVB) felügyelete mellett, annak – egyhangú szavazással hozott, jegyzőkönyvbe foglalt – döntése 
alapján, két, egymástól független informatikai alkalmazás igénybevételével is elvégezheti.

 (2) Az  NVI – a  szavazás napja előtt legalább 15 nappal – átadja a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(a  továbbiakban: Ve.) 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelő megbízására jogosultak részére a szavazatfelismerő 
informatikai alkalmazások
a) forráskódjait,
b) logikai rendszerterveit, üzemeltetési kézikönyveit,
c) minőségbiztosítási jegyzőkönyveit.

 (3) Az  NVI hozzáférést biztosít a  Ve. 245.  § (2)  bekezdése szerinti megfigyelő megbízására jogosultak részére 
a szavazatfelismerő informatikai alkalmazások naplófájljaihoz, amelyek tartalmazzák, hogy adott szavazólap és adott 
kérdés esetén hogyan minősítették a  szavazatot az  algoritmusok, illetve – ha a  különböző algoritmusok eltérően 
minősítenek egy szavazatot – az NVI.

4. Az eredmény országosan összesített adatai

6. § (1) Az országgyűlési képviselők választása eredményének országosan összesített adatai:
a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a külképviseleti névjegyzékben és a levélben szavazók 

névjegyzékében lévő választópolgárok száma,
b) a választópolgárok száma a névjegyzék zárásakor összesen, továbbá nemzetiségenként,
c) a szavazókörökben és a külképviseleteken szavazóként megjelent választópolgárok száma,
d) az érvényes szavazási iratok száma,
e) az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma,
f ) az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő érvénytelen szavazólapok 

száma,
g) az érvényes szavazatok száma jelöltenként és listánként,
h) a megszerzett mandátumok száma listánként,
i) a mandátumot szerzett egyéni választókerületi jelöltek és listás jelöltek neve, valamint
j) a nemzetiségi szószólók neve.
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 (2) A népszavazási eredmény országosan összesített adatai a következők:
a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a külképviseleti névjegyzékben és a levélben szavazók 

névjegyzékében lévő választópolgárok száma,
b) a választópolgárok száma a névjegyzék zárásakor összesen,
c) a szavazókörökben és a  külképviseleteken szavazó választópolgárok száma, az  érvényes szavazási iratok 

száma,
d) az urnában, valamint az  átjelentkezéssel és külképviseleten szavazó választópolgárok beérkezett 

borítékjaiban lévő lebélyegzett szavazólapok, továbbá az  érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok 
száma,

e) az érvényes szavazatok száma összesen és válaszonként,
f ) a népszavazás érvényessége, az érvényes népszavazás eredményessége.

5. A kormányhivatalok feladatai

7. § (1) A  kormányhivatal a  választási feladatok ellátása érdekében a  TVI, az  országgyűlési egyéni választókerületi 
választási iroda (a  továbbiakban: OEVI), valamint a  HVI vezetője által bejelentett igény szerint – megállapodás 
alapján – biztosítja
a) a megfelelő számú, a  kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő 

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

rendelkezése szerint.
 (2) A kormányhivatal a TVI, az OEVI, illetve a HVI részére – az iroda vezetője által bejelentett igény szerint, megállapodás 

alapján – térítésmentesen rendelkezésre bocsátja
a) a járási, fővárosi kerületi hivatali infrastruktúrát,
b) az informatikai rendszer eléréséhez szükséges eszközöket, valamint
c) az a) és b) pontban foglaltak igénybevételéhez szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

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

 (4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő időszakos választási feladatok elvégzését szolgálhatják:
a) ajánlóívek nyomtatása,
b) ajánlások ellenőrzése,
c) az egyéni jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatrögzítés,
d) a szavazásnapi napközbeni részvételi adatok és a rendkívüli események rögzítése,
e) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése, továbbá
f ) az eredményt megállapító jegyzőkönyv összeállításához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása.

 (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.

II. FEJEZET
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

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

6. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

9. § (1) A HVI – a Ve. és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) foglalt feladatain túl –
a) az informatikai rendszerben dönt a  szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelemről, a  döntés aláírás és 

bélyegzőlenyomat nélkül érvényes,
b) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,
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c) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,
d) előkészíti a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak választását,
e) fogadja az  SZSZB – egy szavazókörrel rendelkező településen a  helyi választási bizottság 

(a továbbiakban: HVB) – megbízott tagjának bejelentését, ellenőrzi választójogát,
f ) gondoskodik az SZSZB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,
g) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

ga) az SZSZB – egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB – tagjainak, valamint a HVI vezetőjének 
nevét,

gb) a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,
h) az SZSZB, illetve a HVB és a HVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,
i) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,
j) gondoskodik a nyomtatványok rendelkezésre állásáról,
k) fogadja a központilag biztosított szavazási kellékeket, azokat tételesen ellenőrzi, és gondoskodik biztonságos 

megőrzésükről,
l) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,
m) a szavazóköri névjegyzék lezárását követően kinyomtatja és összefűzi a  szavazóköri névjegyzéket és 

a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, továbbá kinyomtatja a szavazóköri jegyzőkönyveket,
n) 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,

o) átvezeti a  szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokat a  szavazólapokon, vagy az  átvezetés 
szükségességéről tájékoztatja az SZSZB-t, továbbá

p) a megismételt szavazásról értesítőt nyomtat az  informatikai rendszerből, és annak megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat.

 (2) A  HVI vezetője a  kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a  mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott 
jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, továbbá a nyomtatásról és hitelesítésről, valamint 
a szavazóköri jegyzőkönyv kinyomtatásáról az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t.

 (3) A  Knr. 1.  melléklet 1.  pontjában meghatározott település HVI-je a  személyazonosság – magyar vagy más hatóság 
által kiállított, a  személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és az  átvétel 
igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

 (4) A HVI vezetője a Ve. 257/A. §-ában foglalt feltételek teljesülése esetén
a) dönt a  szavazás lebonyolításának a  Ve. 257/A.  § (1)  bekezdés a) vagy b)  pontjában foglalt módjának 

alkalmazásáról,
b) alszavazókörök kialakítása esetén kijelöli a szavazatszedő albizottságok tagjait,
c) haladéktalanul értesíti az  SZSZB-be tagot megbízó jogosultakat a  szavazóköri névjegyzék több részre 

osztásáról szóló döntéséről, a  kialakított alszavazókörök számáról, a  névjegyzék alszavazókörök közötti 
megosztásának konkrét módjáról, valamint arról, hogy hány további tagot bízhatnak meg az  SZSZB-be, 
illetve az alszavazókörökbe, továbbá

d) gondoskodik a  szavazóköri névjegyzék több részre osztásáról szóló döntésének haladéktalan rögzítéséről 
az informatikai rendszerben.

7. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

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

a mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről,
c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor mind az  országgyűlési képviselők választása, mind 

az  országos népszavazás tekintetében 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) a szavazás befejezéséről telefonon vagy elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja a HVI-t,
f ) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek kiállításában,
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g) a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően annak adattartalmát – a  HVI vezetőjének utasítása szerint – 
telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon azonnal továbbítja a HVI-hez,

h) 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, továbbá

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

 (2) Az  egy szavazókörrel rendelkező település HVB-je, továbbá a  Ve. 78.  §-a szerint az  átjelentkezéssel szavazásra 
kijelölt szavazókör SZSZB-je mellett működő jegyzőkönyvvezető közreműködik az  átjelentkezéssel szavazó 
választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítéknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

 (3) A HVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) továbbítja az SZSZB részére a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti igényeket,
b) a jegyzőkönyvvezetőtől fogadja, és – ellenőrzést követően – az  informatikai rendszerben haladéktalanul 

rögzíti
ba) a napközbeni részvételi adatokat,
bb) a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyvek tartalmát,
bc) a szavazás lezárásának időpontját,
bd) a szavazóköri jegyzőkönyv (1) bekezdés g) pontja szerint beérkező adatait,

c) 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,

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

e) az átvett szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, ellenőrzi a  jegyzőkönyvek 
első és második példányán rögzített adatok egyezőségét, a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvet 
javításra átadja az SZSZB részére, továbbá

f ) a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az  informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés 
esetén gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról.

8. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

11. § (1) A HVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-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 egy-egy példányának 

nyilvánosságát,
c) az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítékot legkésőbb a  szavazást 

követő napon az OEVI-hez szállítja,
d) ellátja a jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos feladatokat, továbbá
e) gondoskodik a  választási iratok biztonságos tárolásáról; a  szavazást követő kilencvenedik napot követő 

munkanapon megsemmisíti a  szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, valamint az  azok 
elbírálása során keletkezett döntéseket, a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok 
jegyzékének kinyomtatott példányát, a  visszautasítottak jegyzékét és az  ellenőrző lapokat, valamint 
– a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő 
végzésével történő befejezése, illetve az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak további jogorvoslattal 
nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatala után – a szavazólapokat.

 (2) A  fővárosi kerületi HVI – a  Fővárosi Választási Iroda (a  továbbiakban: FVI) vezetőjének utasítása alapján – elvégzi 
a 17. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatokat.
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III. FEJEZET
KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRODA

9. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást megelőzően

12. § (1) A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) átadja a megfigyelőnek a kitűzőt, valamint tájékoztatja jogairól és kötelezettségeiről,
b) ellátja a külképviseleti szavazással és a levélben szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,
c) biztosítja a szavazóhelyiséget, annak felszerelését, valamint a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket,
d) szabályszerűen berendezi a szavazóhelyiséget,
e) a külképviselet épületében a szavazást megelőző tizenötödik naptól

ea) külön urnát biztosít a  levélben szavazók válaszborítékjának leadására, amelyet a  válaszboríték 
leadására rendelkezésre álló időben folyamatosan felügyel,

eb) a postai úton a  KÜVI-hez beérkező válaszborítékokat megszámlálja és az  urnába helyezi, és erről 
külön – a postai úton beérkezett válaszborítékok számát is tartalmazó – jegyzőkönyvet vesz fel,

ec) a válaszboríték leadására rendelkezésre álló nyitvatartási idő elteltét követően felbontja az  urnát, 
megszámlálja az  aznap az  urnába helyezett válaszborítékokat, és azokat becsomagolja úgy, hogy 
a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen a csomag tartalmát megváltoztatni,

ed) az aznap az urnába helyezett válaszborítékok számáról tájékoztatja az NVI-t,
f ) az NVI-hez való továbbításukig gondoskodik a  válaszborítékokat tartalmazó csomagok biztonságos helyen 

történő őrzéséről,
g) gondoskodik a  szavazólapok, az  egyéb választási iratok, továbbá a  szavazáshoz szükséges kellékek 

biztonságos őrzéséről, továbbá
h) a Ve. 268. § (1) bekezdése szerinti adatkérésről kiállított jegyzőkönyvet megküldi az NVI-nek, az NVI-től kapott 

választ továbbítja az adatigénylőnek.
 (2) A KÜVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – a kinyomtatott külképviseleti névjegyzéket összefűzi, az utolsó 

oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, a hitelesítés megtörténtéről tájékoztatja az NVI-t.
 (3) A Knr. 1. melléklet 2. pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI

a) hitelesíti a szavazási levélcsomagot a külképviseleten átvevő választópolgárok jegyzékét, és erről tájékoztatja 
az NVI-t,

b) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a  személyazonosság igazolására alkalmas 
okmány alapján történő – ellenőrzését és az  átvétel igazolását követően átadja a  szavazási levélcsomagot 
a jegyzéken szereplő választópolgárnak, továbbá

c) a levélszavazás szavazólapjainak és azonosító nyilatkozatának a  külképviseleten történő kitöltésével 
kapcsolatos feladatai körében
ca) gondoskodik a szükséges számú szavazófülke elhelyezéséről,
cb) biztosítja a  levélszavazás szavazólapjai és az  azonosító nyilatkozat helyben történő kitöltésének 

titkosságát, a Ve. 180. § (1) és (2) bekezdésének betartását,
cc) szükség esetén ellátja a  választópolgárok tájékoztatását a  Ve. 178.  § (2)  bekezdésében, továbbá 

segítését a Ve. 181. § (1) bekezdésében foglaltak szerint,
cd) a helyiségben fenntartja a  rendet, amelynek keretében biztosítja a  Ve. 173.  § (3)  bekezdésében, 

180. § (3) bekezdésében és 269. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesülését.

10. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazás napján

13. § (1) A KÜVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) a szavazás megkezdéséről és lezárásáról tájékoztatja az NVI-t,
b) ellátja a 12. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feladatokat,
c) ellátja a szavazással és a külképviseleti névjegyzék kezelésével kapcsolatos feladatokat,
d) vezeti a visszautasítottak jegyzékét,
e) jegyzőkönyv megküldésével tájékoztatja az NVI-t a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről,
f ) két példányban kiállítja a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet,
g) a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv képét megküldi az NVI-nek,
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h) a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv első példányát, a  visszautasítottak jegyzékét, a  rontott 
szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékot, valamint a  rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket 
elhelyezi az  urnában, és az  urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba szavazólapot elhelyezni vagy abból 
szavazólapot eltávolítani, valamint

i) a KÜVI tevékenysége ellen benyújtott kifogást azonnal továbbítja az NVI-hez.
 (2) A  Knr. 1.  melléklet 2.  pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI ellátja a  12.  § (3)  bekezdés b) és 

c) pontjában foglalt feladatokat.

11. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást követően

14. §  A KÜVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) gondoskodik a lezárt urna és a válaszborítékokat tartalmazó csomagok NVI-hez szállításáról,
b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második 

példányának nyilvánosságát, továbbá
c) gondoskodik a  választási iratok biztonságos tárolásáról; a  szavazást követő kilencvenedik napot követő 

munkanapon megsemmisíti a  külképviseleti névjegyzék kinyomtatott és elektronikus példányát, 
a  Ve.  268.  §-a szerinti adatszolgáltatás adatait, a  fel nem használt szavazólapokat és a  külképviseleti 
megfigyelők adatait.

IV. FEJEZET
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

12. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

15. §  Az OEVI – a 9. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) átveszi az  ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, a  nyomtatvány benyújtásáról 

átvételi elismervényt ad ki, továbbá az  igénybejelentő nyomtatványt az  informatikai rendszerben rögzíti; 
ha az  ajánlóív iránti igény nem teljesíthető, haladéktalanul határozatot hoz az  ajánlóív kiadásának 
megtagadásáról, és azt átadja, illetve megküldi az igénylőnek,

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

c) átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átveszi az ajánlóíveket,
d) átveszi a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges 

formai hiányosságokra, a  bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, továbbá a  bejelentést az  informatikai 
rendszerben rögzíti,

e) ellenőrzi, hogy a  jelölt, illetve a  jelölő szervezet a  rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi 
az  országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak (a  továbbiakban: OEVB), ha a  jelölt, illetve 
a jelölő szervezet nem, vagy határidőn túl adta le a rendelkezésére bocsátott ajánlóíveket,

f ) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a szavazóköri névjegyzék 
és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
fa) az ajánlóív eredeti-e,
fb) az ajánlóíven az  ajánlást gyűjtő polgár és a  választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e 

tüntetve,
fc) létezik-e – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – 

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

a  választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a  szavazóköri névjegyzék adataival, valamint 
az ajánlást gyűjtő polgár adatai a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban, 
az útiokmány-nyilvántartásban vagy a vezetőiengedély-nyilvántartásban szereplő adataival,

fe) a választópolgár – az  ajánlóív kiadása és az  ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – 
választójogosult volt-e az  országgyűlési képviselők választásán abban az  országgyűlési egyéni 
választókerületben, ahol jelöltet ajánlott,

ff) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,
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g) átveszi a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG-kiterjesztésű, 240 × 340 pixel felbontású, álló formátumú fájlokat, 
és azokat feltölti az informatikai rendszerbe,

h) az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti az OEVB-nek a jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
döntését, valamint annak jogerőre emelkedését,

i) az interneten közzéteszi az  OEVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét, valamint 
– haladéktalanul – az OEVB határozatait,

j) bejelentett igény alapján, az  adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a  szavazóköri 
névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait elektronikus adathordozón átadja a jelöltnek,

k) előkészíti az OEVB tagjainak, póttagjainak választását,
l) fogadja az OEVB megbízott tagjának bejelentését, ellenőrzi választójogát,
m) a választókerülethez tartozó más HVI illetékességi területén működő SZSZB-be vagy HVB-be megbízott tag 

bejelentését továbbítja az illetékes HVI-hez,
n) gondoskodik az OEVB tagjainak és póttagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,
o) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

oa) az OEVB tagjainak, valamint az OEVI vezetőjének nevét,
ob) az OEVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

p) az OEVB és az OEVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,
q) tájékoztatást ad az  erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az  adatai 

szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között,
r) segítséget nyújt az OEVB-nek a külképviseleten és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálását végző 

SZSZB kijelöléséhez, a kijelölés eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,
s) ellátja a jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
t) a szavazást megelőző harminchetedik napon 16.00 órát követően előkészíti az  OEVB-nek a  jelöltek 

sorsolásáról szóló döntését, majd az OEVB döntését rögzíti az informatikai rendszerben,
u) előterjeszti az OEVB részére az egyéni választókerületi szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása 

céljából,
v) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról,
w) kinyomtatja az  átjelentkezéssel és a  külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB számára 

a szavazásnapi jegyzőkönyvet, valamint
x) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a  személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány alapján történő – ellenőrzését és az  átvétel igazolását követően átadja a  szavazási levélcsomagot 
a választópolgárnak, továbbá

y) a TVI vezetőjének döntése alapján közreműködik a  központi biztosítású választási kellékekkel, 
nyomtatványokkal és a szavazólapokkal összefüggő logisztikai feladatok ellátásában.

13. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napján

16. §  Az OEVI – a 10. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a  személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány alapján történő – ellenőrzését és az  átvétel igazolását követően átadja a  szavazási levélcsomagot 
a választópolgárnak,

b) a levélben szavazók válaszborítékainak fogadása körében
ba) 6.00 és 19.00 óra között a székhelyén külön urnát biztosít, amelyet folyamatosan felügyel,
bb) 19.00 órát követően felbontja az  urnát, megszámlálja a  leadott válaszborítékokat, és azokat 

szállítóborítékba zárja úgy, hogy annak megsértése nélkül ne lehessen a  szállítóboríték tartalmát 
megváltoztatni,

bc) a leadott válaszborítékok számát az informatikai rendszerben jelenti az NVI-nek,
c) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik 

a  vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekről az  intézkedésekről tájékoztatja 
a TVI, valamint a HVI vezetőjét,

d) átveszi a  külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör SZSZB-jétől 
a lezárt urnát, továbbá

e) tájékoztatást ad az  erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az  adatai 
szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között.
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14. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napját 
követően

17. § (1) Az OEVI – a 11. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) átveszi a HVI-től az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítékot,
b) a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az  informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés 

esetén gondoskodik az  informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról; az  ellenőrzés megtörténtének 
tényét rögzíti az informatikai rendszerben; ha a jegyzőkönyv formailag vagy tartalmilag hibás, a HVI vezetője 
útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében,

c) az átjelentkezéssel szavazók szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat, valamint a  levélben szavazók 
válaszborítékjait tartalmazó szállítóborítékot – az  NVI elnökének rendelkezése szerint – a  szavazást követő 
napon az NVI-hez szállítja,

d) gondoskodik a  külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör 
urnájának biztonságos őrzéséről,

e) az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot átveszi az NVI-től,
f ) megszervezi az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB ülését,
g) kinyomtatja az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB szavazóköri 

jegyzőkönyveit, a nyomtatásról az OEVI vezetője az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t,
h) átadja az  átjelentkezéssel és a  külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB elnöke részére 

a  lezárt urnát, az  átjelentkezéssel és a  külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot, valamint 
az informatikai rendszerből kinyomtatott szavazóköri jegyzőkönyveket,

i) az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyvek egy-egy példányát, valamint a  választás egyéni 
választókerületi eredményét tartalmazó jegyzőkönyv informatikai rendszerből kinyomtatott tervezetét 
az OEVB rendelkezésére bocsátja,

j) az egyéni választókerületi választási eredményt az  OEVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az  informatikai 
rendszerben,

k) ellátja a jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos feladatokat,
l) az OEVB eredményt megállapító határozatának jogerőre emelkedését vagy az  ellene érkezett fellebbezés 

benyújtásának tényét rögzíti az informatikai rendszerben,
m) előkészíti az egyéni választókerületi képviselő megbízólevelének átadását,
n) tájékoztatást ad az  erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az  adatai 

szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között, továbbá
o) gondoskodik a  választási iratok biztonságos tárolásáról; a  szavazást követő kilencvenedik napot követő 

munkanapon megsemmisíti az ajánlóíveket.
 (2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni a fővárosi kerületi székhelyű OEVI-re a 11. § 

(2) bekezdésével érintett jegyzőkönyvek tekintetében.

V. FEJEZET
TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

18. §  A TVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) ellenőrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,
b) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, 

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

OEVI vezetőjének közreműködését igénybe veheti.

15. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

19. § (1) A TVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) nyilvánosságra hozza a TVB tagjainak és a TVI vezetőjének nevét, valamint a TVI hivatali helyiségének címét, 

telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,
b) fogadja a TVB megbízott tagjának bejelentését, ellenőrzi választójogát,
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c) gondoskodik a TVB megbízott tagjának eskü-, illetve fogadalomtételéről,
d) a TVB és a TVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,
e) megszervezi az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek képzését,
f ) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet,
g) az informatikai rendszerben rögzíti a  TVB-nek a  jelölt nyilvántartásba vételével, illetve az  ajánlóív 

visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettség megsértésével kapcsolatos OEVB-döntés elleni fellebbezés 
alapján hozott döntését, valamint annak jogerőre emelkedését, további jogorvoslat esetén a Kúria döntését, 
továbbá

h) az interneten közzéteszi a  TVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét, valamint 
– haladéktalanul – a TVB határozatait.

 (2) A TVI vezetője
a) meghatározza a központilag biztosított kellékek szállításának és átvételének rendjét,
b) az NVI vezetője által kiadott utasítás alapján kiadja a jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását.

 (3) Az FVI vezetője a 17. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok ellátására az OEVI helyett a HVI-t is kijelölheti.

16. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

20. §  A TVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról, 

és erről tájékoztatja az NVI elnökét, valamint
b) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

17. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

21. §  A TVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) a listás szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint a  listás választás területi részeredményét tartalmazó 

jegyzőkönyv informatikai rendszerből kinyomtatott tervezetét a TVB rendelkezésére bocsátja,
b) a TVB területi részeredményt megállapító határozatának mellékletét képező jegyzőkönyv adatait rögzíti 

az informatikai rendszerben,
c) a TVB területi részeredményt megállapító határozatának jogerőre emelkedését vagy az  ellene érkezett 

fellebbezés benyújtásának tényét rögzíti az informatikai rendszerben, továbbá
d) ellátja a jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos feladatokat.

VI. FEJEZET
KÖZPONTI FELADATOK

18. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

22. § (1) Az NVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) a választás és a népszavazás alapadatait rögzíti az informatikai rendszerben,
b) gondoskodik a TVI-k és a KÜVI-k vezetőinek oktatásáról,
c) biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék elérését,
d) átveszi a  jelölő szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a  bejelentésről 

átvételi elismervényt ad ki, a bejelentést az informatikai rendszerben rögzíti,
e) átveszi a  jelölő szervezetként nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat ajánlóív iránti 

igényét tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, a  nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, 
továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben rögzíti; ha az ajánlóív iránti igény nem 
teljesíthető, haladéktalanul határozatot hoz az  ajánlóív kiadásának megtagadásáról, és azt átadja, illetve 
megküldi az igénylőnek,

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

g) átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átveszi az ajánlóíveket,
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h) átveszi a  pártlista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a  bejelentésről átvételi 
elismervényt ad ki, a bejelentést az informatikai rendszerben rögzíti,

i) átveszi a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listájának 
bejelentése során a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117/A.  § (1)  bekezdése szerinti 
közgyűlési határozatot, a  jelöltek személyi lapját és azok mellékleteit, a  bejelentésről átvételi elismervényt 
állít ki, a bejelentést az informatikai rendszerben rögzíti,

j) átveszi a  jelölő szervezet jelképét tartalmazó, 300 dpi minőségű, fekvő, 472×236 pixel méretű, 
JPG-fájlformátumú fájlokat, a  jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG-kiterjesztésű, 240×340 pixel felbontású, 
álló formátumú fájlokat, a nemzetiségi jelölő szervezet, illetve a nemzetiségi listán szereplő jelölt nemzetiségi 
nevét tartalmazó dokumentumokat, és gondoskodik ezek feltöltéséről, valamint rögzítéséről az informatikai 
rendszerben,

k) rögzíti az informatikai rendszerben az NVB jelölő szervezet, illetve lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
döntését, valamint az NVB és a Kúria jogerős döntését,

l) bejelentett igény alapján, az  adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a  szavazóköri 
névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait elektronikus adathordozón átadja a Ve. 153. § (1) bekezdés 
b) pontja és az Nsztv. 70. § (1) bekezdése szerinti jogosultaknak,

m) az ajánlóív kiadásával egyidejűleg, illetve – előre bejelentett igény alapján – a  szavazást megelőző 38. és 
13. napon átadja a  jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat 
számára a  központi névjegyzékben az  országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal 
a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok adatait,

n) az l)  pont és a  15.  § j)  pontja szerinti befizetések érdekében a  választások hivatalos honlapján közzéteszi 
fizetési számlaszámát,

o) előkészíti a listák sorsolását, és az arról szóló NVB-döntést rögzíti az informatikai rendszerben,
p) irányítja a  szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a  nyomdai 

adatátadás folyamatát,
q) adatot szolgáltat az  NVB részére a  nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek részére járó költségvetési 

támogatás megállapításához,
r) megküldi a  Magyar Államkincstárnak a  jelöltek, jelölő szervezetek költségvetési támogatásához szükséges 

adatokat,
s) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a  szavazási 

levélcsomagot, vagy azt eljuttatja a  választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre; 
a  szavazási levélcsomagban olyan válaszborítékot küld meg, illetve juttat el a  levélben szavazók 
névjegyzékében szereplő választópolgárok részére, amely belföldön és külföldön egyaránt bérmentesítés 
nélkül feladható,

t) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,
u) fogadja az NVB-be megbízott tagok, a Ve. 245. § (2) bekezdése és a 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelők, 

valamint a külképviseleti megfigyelők bejelentését, ellenőrzi azok választójogát,
v) gondoskodik az NVB megbízott tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,
w) a választások hivatalos honlapján közzéteszi

wa) az NVB tagjainak és az NVI elnökének nevét, valamint az NVB és az NVI hivatali helyiségének címét, 
telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

wb) a többi választási iroda vezetőjének nevét, és a  választási irodák hivatali helyiségének címét, 
telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

wc) az NVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,
wd) a szavazást megelőző ötvenedik napon a  központi névjegyzékben az  országgyűlési képviselők 

választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok számát 
nemzetiségenkénti bontásban,

we) a Ve. 147/F.  § (1)  bekezdése szerinti nyilatkozatot tett, politikai reklám közzétételét biztosítani 
kívánó, közszolgálatinak nem minősülő országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatónak és 
médiaszolgáltatásának a megnevezését, és a közzétételre biztosított időtartamot,

x) legkorábban a szavazást megelőző hatodik napon megkezdi a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzését, 
továbbá

y) a Ve. 268. § (1) bekezdése szerinti adatokat – a KÜVI-től beérkezett adatigény alapján – megküldi a KÜVI-nek.
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 (2) Az NVI elnöke – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) meghatározza az igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit, valamint
b) kiadja a jegyzőkönyvek és egyéb választási iratok továbbításával kapcsolatos utasítását.

19. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

23. §  Az NVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) működteti a Választási Központot,
b) működteti a választási információs rendszert,
c) ügyeletet tart a külképviseleti szavazás ideje alatt,
d) nyilvánosságra hozza a  napközbeni részvételi jelentések és a  napközben történt rendkívüli események 

adatait, azokról tájékoztatja az NVB-t,
e) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás és a népszavazás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató 

adatokat, továbbá
f ) fogadja a  KÜVI-től a  rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyvek és a  szavazás lezárásáról kiállított 

jegyzőkönyvek képét, valamint a benyújtott kifogásokat.

20. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

24. § (1) Az NVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –
a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás és a népszavazás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató 

adatokat,
b) fogadja a  KÜVI-ktől érkező urnákat, valamint a  levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat 

tartalmazó csomagokat, gondoskodik azok őrzéséről,
c) a szavazást követő napon fogadja az  OEVI-ktől az  átjelentkezéssel leadott szavazatokat tartalmazó 

szállítóborítékokat, valamint a levélben leadott szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokat,
d) országgyűlési egyéni választókerületenként csoportosítja a  külképviseleteken leadott, valamint 

az  átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó lezárt borítékokat, és átadja 
az OEVI vezetőjének vagy az általa megbízott tagjának,

e) beszkenneli a levélben szavazók szavazólapjait, és
ea) informatikai alkalmazás igénybevételével elvégzi az  országos listás szavazatok előzetes 

megszámlálását, majd az NVB felügyelete mellett a szavazatokat kézzel megszámlálja,
eb) a népszavazás szavazólapjait az  NVB jegyzőkönyvbe foglalt döntésének megfelelően, 

az NVB felügyelete mellett, kézzel vagy informatikai alkalmazás igénybevételével, megszámlálja,
f ) a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv adatait rögzíti az  informatikai rendszerben, 

a jegyzőkönyvet beszkenneli, és annak képét feltölti az informatikai rendszerbe,
g) a szavazóköri jegyzőkönyveket beszkenneli, és a választások hivatalos honlapján közzéteszi,
h) adatokat szolgáltat az NVB részére a levélben szavazás és az országos listás választás eredményének, valamint 

a népszavazási eredmény megállapítása, illetve közzététele céljából,
i) az országos listás választás eredményét megállapító jegyzőkönyv, valamint a  népszavazás eredményét 

megállapító jegyzőkönyv adatait rögzíti az informatikai rendszerben,
j) előkészíti az országos listás megbízólevelek átadását,
k) gondoskodik a  választás és a  népszavazás eredményéről szóló közleményeknek a  Magyar Közlönyben 

történő közzétételéről,
l) az informatikai rendszerben rögzíti az országos listán szereplő jelölt lemondását a jelöltségről,
m) gondoskodik a  választási iratok biztonságos tárolásáról; a  szavazást követő kilencvenedik napot követő 

munkanapon megsemmisíti a  szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, valamint az  azok elbírálása 
során keletkezett döntések, a  szavazóköri névjegyzék, a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, 
a külképviseleti névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke és a Ve. 267/A. §-a szerinti jegyzék elektronikus 
példányát, a  Ve. 268.  §-a szerinti adatszolgáltatás adatait, a  megfigyelők nyilvántartott személyes adatait, 
az  ajánlóíveket és az  ajánlóívekről az  informatikai rendszerbe rögzített adatokat, a  levélben szavazás 
azonosító nyilatkozatait és azok elektronikus adatait és a  válaszborítékokat, valamint – a  büntetőeljárásnak 
a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 
befejezése, illetve az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak további jogorvoslattal nem támadható 
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eljárást megszüntető határozata meghozatala után – a levélben szavazás szavazólapjait és azok elektronikus 
adatait, továbbá

n) a jegyzőkönyveket a szavazást követő kilencvenedik nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén a lefoglalás 
megszüntetését követően átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

 (2) Az NVI elnöke utasítást ad az adatfeldolgozási feladatok elvégzésének befejezésére.

VII. FEJEZET
NYOMTATVÁNYOK

25. §  Az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson 
használandó nyomtatványok mintáit az 1–43. melléklet állapítja meg.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Névjegyzék  
 NÉVJEGYZÉK  

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS – (a szavazás napja) 
(TELEPÜLÉS és választókerület) 

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

 A szavazókörben lakcímmel rendelkező 
választópolgárok adatai 

A szavazólap átvételének igazolása 

a b c** d*** 

népszavazás 
szavazólapja 

egyéni és pártlistás 
szavazólap 

egyéni és nemzetiségi listás 
szavazólap 

csak egyéni 
szavazólap 

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) 

 
 

(NEMZETISÉG) 
((n)****)  

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) 

 
 

(NEMZETISÉG) 
((n)****)  

… 
(NÉV) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

  
  

* A címsorok csak a névjegyzék első oldalán jelennek meg.  
** Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan választópolgár, aki nemzetiségi szavazólapot kaphat. 
***Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan választópolgár, aki csak egyéni választókerületi szavazólapot kaphat. 
**** A nemzetiség sorszáma 
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ÖSSZESÍTŐ LAP 
I. A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok (ha a névjegyzéken nem szerepel nemzetiségi vagy olyan választópolgár, aki csak egyéni szavazólapot kaphat) 

 

 a b 

Népszavazás Egyéni és pártlistás 

1. A névjegyzékben és mozgóurnát igénylő választópolgárok 
jegyzékében szereplő választópolgárok száma 

AR: AP, AE, AL: 

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)  
FR: FP, FE, FL: 

5. A névjegyzékben lévő aláírások száma 
  

6. A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén és pótlapjain 
lévő aláírások száma 

  

  
I. A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok (ha a névjegyzéken szerepel nemzetiségi választópolgár, de nem szerepel olyan választópolgár, aki csak egyéni szavazólapot kaphat) 

 

 
a b c b + c 

Népszavazás Egyéni és pártlistás Egyéni és 
nemzetiségi listás Választás összesen 

1. A névjegyzékben és mozgóurnát igénylő választópolgárok 
jegyzékében szereplő választópolgárok száma 

AR: AP: AN: AE, AL: 

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)  
FR: FP: FN: FE, FL: 

5. A névjegyzékben lévő aláírások száma 
    

6. A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén és 
pótlapjain lévő aláírások száma 
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I. A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok (ha a névjegyzéken nem szerepel nemzetiségi választópolgár, de szerepel olyan választópolgár, aki csak egyéni szavazólapot kaphat) 

 

 
a b d b d 

Népszavazás Egyéni és pártlistás Csak egyéni Egyéni összesen 

1. A névjegyzékben és mozgóurnát igénylő választópolgárok 
jegyzékében szereplő választópolgárok száma 

AR: AP, AL:  AE: 

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)  
FR: FP, FL:  FE: 

5. A névjegyzékben lévő aláírások száma 
    

6. A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén és 
pótlapjain lévő aláírások száma 

    

  
I. A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok (ha a névjegyzéken szerepel nemzetiségi választópolgár és olyan választópolgár, aki csak egyéni szavazólapot kaphat) 

 

 
a b c d b + c + d b + c 

Népszavazás Egyéni és pártlistás Egyéni és 
nemzetiségi listás Csak egyéni Egyéni összesen Listás összesen 

1. A névjegyzékben és mozgóurnát igénylő választópolgárok 
jegyzékében szereplő választópolgárok száma 

AR: AP: AN:  AE: AL: 

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)  
FR: FP: FN:  FE: FL: 

5. A névjegyzékben lévő aláírások száma 
      

6. A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén és 
pótlapjain lévő aláírások száma 
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II. A szavazókörben lakcímmel rendelkező nemzetiségi választópolgárok nemzetiségenként* (csak ha szerepel nemzetiségi választópolgár a 
névjegyzéken) 

 

A névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok jegyzékében 
szereplő nemzetiségi 

választópolgárok száma 

A szavazókörben megjelent 
nemzetiségi 

választópolgárok száma 
(a névjegyzék  

c oszlopában lévő aláírások 
száma) 

A mozgóurnával szavazó 
nemzetiségi 

választópolgárok száma 
(a mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékének és pótlapjainak 

c oszlopában szereplő 
aláírások száma együttesen) 

A szavazóként megjelent 
nemzetiségi választópolgárok 

száma összesen 

1. 2. 3. 4. 

Összesen: 
AN: 

 
 

+ 
 

= 
FN: 

 

Nemzetiségenként:  
 

 
 

 
 

 

(1) bolgár 
(A1) 

  +  =  
®F1 

(2) görög 
(A2) 

  +  =  
®F2 

(3) horvát 
(A3) 

  +  =  
®F3 

(4) lengyel 
(A4) 

  +  =  
®F4 

(5) német 
(A5) 

  +  =  
®F5 

(6) örmény 
(A6) 

  +  =  
®F6 

(7) roma 
(A7) 

  +  =  
®F7 

(8) román 
(A8) 

  +  =  
®F8 

(9) ruszin 
(A9) 

  +  =  
®F9 

(10) szerb 
(A10) 

  +  =  
®F10 

(11) szlovák 
(A11) 

  +  =  
®F11 

(12) szlovén 
(A12) 

  +  =  
®F12 

(13) ukrán 
(A13) 

  +  =  
®F13 

 
- Az összesen sor AN és FN értékének meg kell egyeznie az I. táblázat c oszlop 1. sorában lévő AN és 4. sorában lévő FN értékkel. 
 
2. oszlop (A szavazókörben megjelent nemzetiségi választópolgárok száma): 
- Az összesen sor értékének meg kell egyeznie az I. táblázat c oszlopának 5. sorában lévő értékkel. 
- A nemzetiségenkénti értékek kitöltése: a szavazókörben előforduló valamennyi nemzetiségre egyenként meg kell számolni a névjegyzék c oszlopában lévő aláírások 

számát, s ezt az értéket kell a 2. oszlopban a nemzetiséghez tartozó sorba beírni. 
- A nemzetiségenkénti értékek (azaz az (1) – (13) sorokban szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 2. oszlop összesen sorában szereplő értékkel. 
 
3. oszlop (A mozgóurnával szavazó nemzetiségi választópolgárok száma): 
- Az összesen sor értékének meg kell egyeznie az I. táblázat c oszlopának 6. sorában lévő értékkel. 
- A nemzetiségenkénti értékek kitöltése: a szavazókörben előforduló valamennyi nemzetiségre egyenként meg kell számolni a mozgóurnát igénylők jegyzékének és 

pótlapjainak c oszlopában lévő aláírások számát, s ezek összegét kell a 3. oszlopban a nemzetiséghez tartozó sorba beírni. 
- A nemzetiségenkénti értékek (azaz az (1) – (13) sorokban szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 3. oszlop összesen sorában szereplő értékkel.  
 
4. oszlop (A szavazóként megjelent nemzetiségi választópolgárok száma összesen): 
- Az összesen sor értékének (FN) meg kell egyeznie az I. táblázat c oszlopának 4. sorában lévő értékkel. 
- A nemzetiségenkénti értékek esetén a 4. oszlopba a 2. és 3. oszlop ugyanazon sorában lévő számok összegét kell beírni. 
- A nemzetiségenkénti értékek (azaz az (1) – (13) sorokban szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 4. oszlop összesen sorában szereplő (FN) értékkel. 
 
*csak azokat a nemzetiségeket tartalmazza, amelyek választópolgára szerepel a szavazóköri névjegyzéken 
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2. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke 
 MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE  

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS – (a szavazás napja) 
(TELEPÜLÉS és választókerület) 

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

 A szavazókörben lakcímmel rendelkező 
választópolgárok adatai 

A szavazólap átvételének igazolása 

a b c** d*** 

népszavazás 
szavazólapja 

egyéni és pártlistás 
szavazólap 

egyéni és nemzetiségi listás 
szavazólap 

csak egyéni 
szavazólap 

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) 

 
 

(NEMZETISÉG) 
((n)****)  

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) 

 
 

(NEMZETISÉG) 
((n)****)  

… 
(NÉV) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

  
  

* A címsorok csak a jegyzék első oldalán jelennek meg.  
** Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan választópolgár, aki nemzetiségi szavazólapot kaphat. 
***Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan választópolgár, aki csak egyéni választókerületi szavazólapot kaphat. 
**** A nemzetiség sorszáma 
 



170 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2022. évi 3. szám
 

3. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Átjelentkezett választópolgárok névjegyzéke 
 NÉVJEGYZÉK – ÁTJELENTKEZETT VÁLASZTÓPOLGÁROK  

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS – (a szavazás napja) 
(TELEPÜLÉS és választókerület) 

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

 Átjelentkezéssel szavazó  
választópolgárok adatai 

A szavazólap átvételének igazolása 

f g h** 

népszavazás 
szavazólapja 

egyéni és pártlistás 
szavazólap 

egyéni és nemzetiségi listás 
szavazólap 

1. 

(NÉV) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

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

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

3. 

(NÉV) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 
 (OEVK) 

 (NEMZETISÉG)  ((n)***) 

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

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

5. 

(NÉV) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

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

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

7. 

(NÉV) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 
 (OEVK) 

 (NEMZETISÉG)  ((n)***) 

… 
(NÉV) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

* A címsorok csak a névjegyzék első oldalán jelennek meg.  
** Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan választópolgár, aki nemzetiségi szavazólapot kaphat. 
*** A nemzetiség sorszáma 
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Átjelentkezett választópolgárok névjegyzéke 
 

ÖSSZESÍTŐ LAP 
 
I/A. Átjelentkezett választópolgárok 

 

 f g h g + h 

Népszavazás Egyéni és pártlistás Egyéni és nemzetiségi 
listás Választás összesen 

1. Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok 
jegyzékében szereplő választópolgárok száma 

BOR   BOE, BOL: 

2. A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében lévő választópolgárok száma 
    

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

    

4. Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma (= 5 + 6)  
GR   GE, GL: 

5. Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében lévő aláírások száma 
    

6. A mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében és pótlapjain lévő aláírások száma 
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4. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzéke 
 
 MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE – ÁTJELENTKEZETT VÁLASZTÓPOLGÁROK  

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS – (a szavazás napja) 
(TELEPÜLÉS és választókerület) 

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

 Átjelentkezéssel szavazó  
választópolgárok adatai 

A szavazólap átvételének igazolása 

f g h** 

népszavazás 
szavazólapja 

egyéni és pártlistás 
szavazólap 

egyéni és nemzetiségi listás 
szavazólap 

1. 

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

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

2. 

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

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

3. 

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

(személyi azonosító) 

 
 (OEVK) 

 (NEMZETISÉG)  ((n)***) 

4. 

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

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

5. 

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

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

6. 

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

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

… 

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

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

 
* A címsorok csak a névjegyzék első oldalán jelennek meg.  
** Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan választópolgár, aki nemzetiségi szavazólapot kaphat. 
*** A nemzetiség sorszáma 
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5. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Külképviseleti névjegyzék 
 
 KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK  

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS – (a szavazás napja) 
(KÜLKÉPVISELET)* 

 

 Választópolgárok adatai 

A szavazólap átvételének igazolása 

f g h** 

népszavazás 
szavazólapja 

egyéni és pártlistás 
szavazólap 

egyéni és nemzetiségi listás 
szavazólap 

1. (NÉV) 
(születési név) 

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

2. (NÉV) 
(születési név) 

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

3. (NÉV) 
(születési név) 

(személyi azonosító) 

 
 (OEVK) 

 (NEMZETISÉG)  ((n)***) 

4. (NÉV) 
(születési név) 

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

5. (NÉV) 
(születési név) 

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

6. (NÉV) 
(születési név) 

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

7. (NÉV) 
(születési név) 

(személyi azonosító) 

 
 (OEVK) 

 (NEMZETISÉG)  ((n)***) 

… (NÉV) 
(születési név) 

(személyi azonosító) 

 

(OEVK) 

 

  

* A címsorok csak a névjegyzék első oldalán jelennek meg.  
** Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan választópolgár, aki nemzetiségi szavazólapot kaphat. 
*** A nemzetiség sorszáma 
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Külképviseleti névjegyzék 
 
 

ÖSSZESÍTŐ LAP 
 
 

 

 f g h g + h 

Népszavazás Egyéni és pártlistás Egyéni és nemzetiségi 
listás Választás összesen 

1. A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 
CR   CE, CL: 

2. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 
FR   FE, FL: 
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6. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Jegyzék a szavazási levélcsomag átadásához 

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

JEGYZÉK A SZAVAZÁSI LEVÉLCSOMAG ÁTADÁSÁHOZ 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 

(a szavazás napja) 
 

(TELEPÜLÉS/KÜLKÉPVISELET) 
 

1. oldal 
 

 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 

1. 
(név)  
(születési név) 
(születési hely); (születési idő) 

személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma 
 
 

 

2. 
(név)  
(születési név) 
(születési hely); (születési idő) 

személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma 
 
 

 

3. 
(név)  
(születési név) 
(születési hely); (születési idő) 

személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma 
 
 

 

4. 
(név)  
(születési név) 
(születési hely); (születési idő) 

személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma 
 
 

 

5. 
(név)  
(születési név) 
(születési hely); (születési idő) 

személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma 
 
 

 

6. 
(név)  
(születési név) 
(születési hely); (születési idő) 

személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma 
 
 

 

7. 
(név)  
(születési név) 
(születési hely); (születési idő) 

személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma 
 
 

 

8. 
(név)  
(születési név) 
(születési hely); (születési idő) 

személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma 
 
 

 

... 
(név)  
(születési név) 
(születési hely); (születési idő) 

személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma 
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7. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

(születési idő)  

(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(Az NVI által küldött értesítőn a küldemény azonosítója) 

(név) 

(lakcím) 

 
 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 
 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat az országgyűlési képviselők választásán és az országos népszavazáson 
……………………..………………. megye/Budapest …... számú országgyűlési egyéni választókerületében 
………………………………….……..………………….….…. településen 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 kik legyenek az Országgyűlés tagjai. 
Az Ön véleménye is számít az alábbi kérdés(ek)ben: 
 
(A népszavazásra bocsátott kérdés(ek) szövege) 
 
Véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni. 
 
(Ha a választópolgár nem szerepel a nemzetiségi névjegyzékben, vagy nemzetiségi névjegyzékbe vétele az 
országgyűlési képviselők választására ki nem terjedő hatállyal történt:) 
Az országgyűlési képviselők választásán Ön egy egyéni képviselőre és egy pártlistára szavazhat. 
Ha a pártlisták helyett inkább a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára kíván szavazni, 
(a szavazást megelőző 16. nap) 16.00 óráig kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét az országgyűlési 
képviselők választására kiterjedő hatállyal. 
 
(Ha a választópolgár az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal szerepel a nemzetiségi 
névjegyzékben:) 
Az országgyűlési képviselők választásán Ön egy egyéni képviselőre és a (nemzetiség) nemzetiség országos 
önkormányzata által állított listára szavazhat. 
Ha a nemzetiségi lista helyett inkább pártlistára kíván szavazni, levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül 
(a szavazást megelőző 4. nap) 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással (a szavazást megelőző 
2. nap) 16.00 óráig kérheti, hogy nemzetiségi névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők választására 
ne terjedjen ki. 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon. 
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet. 
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Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 

A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 
● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
● lakcímigazolvány és útlevél vagy 
● lakcímigazolvány és vezetői engedély (jogosítvány) vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímigazolvány nélkül is érvényes). 

Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. A szavazás 
előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e! (2022. július 1-jét megelőző időpontra kitűzött választás 
esetén:) A 2020. március 11. és 2020. július 3. között, valamint a 2020. november 4-én vagy azt követően 
lejárt igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel érvényesnek tekintendő.  
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KÉRELMEK 

 

MÁSIK SZAVAZÓHELYISÉGBEN SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem) 
Ha nem a túloldalon feltüntetett, hanem más településen vagy más szavazóhelyiségben szeretne szavazni, át 
kell jelentkeznie. 
Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig. 

KÜLFÖLDÖN SZERETNÉK SZAVAZNI (Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem) 
Külföldön is szavazhat, Magyarország nagykövetségén vagy konzulátusán. 
Ha külföldön szeretne szavazni, kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe vételét. 
Ehhez kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 9. 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 
 elektronikus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig, 
 ügyfélkapus / e-szig.-es / RKTA / videotechnológiás azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig. 

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 a választási iroda kiadja a pártoknak, jelölteknek 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 a valasztas.hu oldalon az "Ügyintézés" gombra kattintva érhetők el. 
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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8. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez
 

Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről 

 

(születési idő)  

(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(név) 

(lakcím) 

 

ÉRTESÍTŐ 
a külképviseleti névjegyzékbe vételről 

 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők választásán és az országos népszavazáson kérelmére 
felvettem a külképviseleti névjegyzékbe. 

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

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

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap ……………. óra között. 
 
Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított 
érvényes igazolvány bemutatásával: 
 - személyazonosító igazolvány vagy 
 - útlevél vagy 
 - vezetői engedély 
 
Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. A szavazás 
előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e! (2022. július 1-jét megelőző időpontra kitűzött választás 
esetén:) A 2020. március 11. és 2020. július 3. között, valamint a 2020. november 4-én vagy azt követően 
lejárt igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel érvényesnek tekintendő. 
 
Egyes külképviseleteken az átjelentkezett választópolgárok nagy száma miatt hosszabb várakozási időre lehet 
számítani. Kérjük, időben érkezzen! 
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a járványhelyzet következtében váratlanul bevezetett intézkedések 
befolyásolhatják az adott országban a választás lebonyolítását. Kérjük kísérje figyelemmel tartózkodási 
helyén, illetve tervezett úticélján az aktuális járványügyi korlátozásokat! 
 
Választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a 
polgármesteri hivatalban, illetve a külképviseleten működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

 

Helyi Választási Iroda 
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9. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről a megismételt szavazásra 

 
(születési idő)  

(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(név) 

(lakcím) 

 
ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről a megismételt szavazáson 
 
 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat az országgyűlési képviselők választásán és az országos népszavazáson / 

országgyűlési képviselők választásán / országos népszavazáson kitűzött megismételt szavazáson 

……………………..………………. megye/Budapest …... számú országgyűlési egyéni választókerületében 

………………………………………………..………………….….…. településen a(z) ……. számú 

szavazókörben. 

A szavazás helye: 
.............................................................................................................................. 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
A szavazás ideje: (a szavazás napja) 6 és 19 óra között 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 

A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 
● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
● lakcímigazolvány és útlevél vagy 
● lakcímigazolvány és vezetői engedély (jogosítvány) vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímigazolvány nélkül is érvényes). 

 
Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. A szavazás 
előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e! (2022. július 1-jét megelőző időpontra kitűzött választás 
esetén:) A 2020. március 11. és 2020. július 3. között, valamint a 2020. november 4-én vagy azt követően 
lejárt igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel érvényesnek tekintendő.  
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KÉRELMEK 

 
 

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 Ön a megismételtetett szavazáson mozgóurnát kért, megint kiviszik Önhöz a mozgóurnát, nem kell 
újból kérnie. 
Ha Ön nem mozgóurnával szavazott, de most mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania: 

Online 
 elektronikus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig, 
 ügyfélkapus / e-szig.-es / RKTA / videotechnológiás azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig. 

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. 
 

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 a valasztas.hu oldalon az "Ügyintézés" gombra kattintva érhetők el. 
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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10. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez
 

JEGYZŐKÖNYV 
kérelem a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár 

értesítési címének és szavazási levélcsomag átvételi helyének lekérdezéséhez 

 
A jegyzőkönyv sorszáma:  /  

 év  sorszám 
 
 
Készült:  év  hó  nap  külképviselet 
 

A választópolgár adatai 
 

(1) Családi és utóneve: ________________________________________________________________ 

(2) Születési helye: ________________________________________________________________ 

(3) Születési ideje:     év   hónap   nap 
 

(4) a) A választópolgár személyi azonosítója: 
 -       -     

 

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

           
 

 

(5) A választópolgár a személyazonosságát az alábbi igazolvánnyal igazolta: 

okmány típusa: ________________________________________________________________ 

okmány száma:             

(6) Az adatokat a választópolgár az alábbi elérhetőségre kéri továbbítani (postacím vagy e-mail vagy átvétel a külképviseleten): 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
A külképviselet nevében eljáró személy adatai 
 

(1) Családi és utóneve: ________________________________________________________________ 

(2) Beosztása ________________________________________________________________ 
 
 

     

 a választópolgár aláírása  a külképviselet munkatársának aláírása 
 

ph. 

 

 
A jegyzőkönyv az NVI-hez továbbítva:  nap  óra  perc 
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11. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Jelölő szervezet bejelentése 

  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  P1 
 

JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 
A      

évi országgyűlési képviselő–választáson az alábbi 
 

 párt 
 országos nemzetiségi önkormányzat 

 

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

  IGEN  NEM  

(6)  Az országos nemzetiségi önkormányzat 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  
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2  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  P1 
(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 költségvetési támogatásához*: 
 

a) bank neve:                                

 
b) bankszámla száma:                            

 
(10) A jelölő szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy adatai* 

a) neve: 
                                   

                                

b) személyi azonosítója: 
 -       -     

 

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

             
 

 
c) lakcíme: 
 

ország:                             
 

 
postai irányítószám:                             

 

 
település + kerület:                             

 

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

 
                             

 

                             
 

 
d) telefonszáma:                             

 

 
e) e-mail címe:                             
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A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező! 
** A Nemzeti Választási Iroda a jelölő szervezet rövidített nevének hiányában a jelölő szervezet hivatalos nevének első 31 karakterét 
tünteti fel a választások hivatalos honlapján. 

P1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  3 
 
(11) 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 vagy egyéni választókerületi illetékességgel – külön listán adhatók meg): 

a) neve: 
                                   

                                

b) személyi azonosítója: 
 -       -     

 

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

             
 

 
c) lakcíme: 

ország:                             
 

 
postai irányítószám:                             

 

 
település + kerület:                             

 

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

 
                             

 

                             
 

 
d) telefonszáma:                             

 

 
e) e-mail címe:                             

 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 a jelölő szervezet képviseletére 
a bírósági nyilvántartás szerint jogosult aláírása 
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12. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Ajánlóív igénylése egyéni jelölt részére 

  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A1 
 

 
AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 

 
A      

évi országgyűlési képviselő-választáson    
 

darab ajánlóívet igényelek 
  

                          

megye/főváros    

számú 
egyéni választókerületében. 

 
(1) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár 

a) családi neve:                                   

                      

b) utóneve(i):                      

                      

c) lakcíme: ország:                      

 

postai irányítószám, település + kerület: 
 

                                

                                

 

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

                                

                                

d) személyi azonosítója: személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes igazolványának 
(személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma, ha nem rendelkezik 
személyi azonosítóval: 

 -       -     
 

             
 

 

(2) Kijelentem az alábbiakat: 
a) Jelölésemet elfogadom. 
b) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen az országgyűlési képviselői megbízatással, illetve megválasztásom esetén az 
összeférhetetlenséget megszüntetem. 

c) Kötelezettséget vállalok az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvény szerinti 
párttámogatás visszafizetésére a tartozás párttól való behajthatatlansága esetére. 

(3)  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.) 

(4)  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.) 

                      

 
 

Kelt: ……………………………………. , 
           

 a jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár aláírása 

 
 
 
* Pótlólagos igény esetén csak a választás és a választókerület megjelölését, az igényel ívek számát, valamint az (1) pontot kell kitölteni és aláírni. 
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A1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  2 
 
(5) A jelölt  független jelölt  párt/pártok jelöltje. A jelöltet állító pártok száma:  
 

A párt/pártok bírósági azonosítója és neve 
(közös jelölt esetén a pártok neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven) 

A párt 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) Az igénylő elérhetőségei (ajánlóívet a független jelölt vagy a jelöltet állító párt/pártok – törvényes vagy meghatalmazott – képviselője igényelhet): 
 

a) telefonszám:                                

 
b) e-mail cím:                                

 
 
 

Kelt: ………………………………………. , 
           

 az igénylő aláírása 

 az igénylő olvasható neve 
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13. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Ajánlóív igénylése nemzetiségi lista állításához az országgyűlési képviselők választásán 

  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A2 
 

 
AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE NEMZETISÉGI LISTA ÁLLÍTÁSÁHOZ 

 
 
 

A      

évi országgyűlési képviselő-választáson    
 

darab ajánlóívet igényelek. 
 

(1) Az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalos neve: 
 
 

                               
                               
                               

 
 
(2) Az igénylő elérhetőségei: 
 

a) postacím:  
ország:                                

 
postai irányítószám:     

 

  
település + kerület:                             

 

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

 
                                

                      

b) telefonszám:                                

 
c) e-mail cím:                                

 
 
 

 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 
 

az igénylő aláírása 
 
 

 az igénylő neve 
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14. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Ajánlóív egyéni jelölt ajánlásához 
Jelölt neve: AJÁNLÓÍV 

országgyűlési képviselőjelölt ajánlásához 
Sorszám: 

Jelölő szervezet neve vagy „Független jelölt”: 
(MEGYE/Budapest ……. számú egyéni választókerület) 

  

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 csak egy alkalommal támogathat! 

az ajánlást gyűjtő polgár neve 
nyomtatott betűkkel: 

személyi azonosítója vagy személyazonosító igazolványának/útlevelének/vezetői engedélyének száma: aláírása: 
               

 
 

Az ajánlóívet azonosító kód helye 
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15. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Ajánlóív nemzetiségi lista ajánlásához  
 

  

(Országos nemzetiségi önkormányzat neve) 

AJÁNLÓÍV 
Országgyűlési képviselők választása 

(Nemzetiség megnevezése) nemzetiségi lista ajánlásához 

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 listát csak egy alkalommal támogathat! 

az ajánlást gyűjtő polgár neve 
 nyomtatott betűkkel: 

személyi azonosítója vagy személyazonosító igazolványának/útlevelének/vezetői engedélyének száma: aláírása: 
 

             
 

 
 

Az ajánlóívet azonosító kód helye 
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16. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán 

  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  E1 
 

EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLT BEJELENTÉSE 
 

A      

évi országgyűlési képviselő-választáson 
  

                        

megye/főváros    

számú 

 
egyéni választókerületében képviselőjelöltként 

 
 kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal 
 nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom 
 a jelölésről lemondok* 

(1) A jelölt  
családi neve:                                   

 
                      

 
utóneve(i): 

                     

 
                     

(2) a) A jelölt személyi azonosítója:  
 -       -     

 

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

             
 

 
(3) A jelölt 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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E1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  2 
 
(4) A jelölt  független jelölt  párt/pártok jelöltje. A jelöltet állító pártok száma:  
 

A párt/pártok bírósági azonosítója és neve 
(közös jelölt esetén a pártok neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon): 

A közös jelölt 
az alábbi párt 

jelöltjének 
minősül** 

A párt 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: 

 
(5)  Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján 

( A fényképet JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”) 
 
Kelt: ……………………………………….……. ,           

 a jelölt aláírása 
 
* A jelölésről való lemondás esetén csak a fejrovatot, valamint az (1) és (2) rovatot kell kitölteni. 
** A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás szempontjából annak meghatározása, 
hogy a közös jelölt után járó támogatás melyik pártot illeti meg. Csak közös jelölt esetén kell kitölteni. Csak egy párt jelölhető meg. 
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17. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Országos pártlista bejelentése az országgyűlési képviselők választásán 

  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  L1 
PÁRTLISTA BEJELENTÉSE 

A      

évi országgyűlési képviselő-választáson országos listát állítunk,  
 

 amelynek nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 
 amelynek nyilvántartásba vett adatait az alábbiakra módosítjuk 

 
(1) A lista típusa:   önálló pártlista  közös pártlista, a listát állító pártok száma:    

 

 
 
(2) A listán      

 

fő jelöltet állítunk. 
 

 
A párt/pártok bírósági azonosítója és neve 

(közös lista esetén a pártok neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon): 

a költségvetési 
támogatás 

megosztásának 
%-os aránya 

A párt 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: 
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2  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  L1 
 

(3) A listát állító jelölő szervezet lista ügyében nyilatkozattételre jogosult képviselőjének: 
a) neve:  
                                   

                                

 
b) értesítési címe: 

 
ország:                             

 

 
postai irányítószám:                             

 

 
település + kerület:                             

 

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

 
                             

 

                             
 

 
telefonszáma:                             

 

 
e-mail címe:                             

 

 
 
 

Kelt: ………………………………………. ,           

 
 

     
a párt 

képviselőjének aláírása 
 a párt 

képviselőjének aláírása 
 a párt 

képviselőjének aláírása 

 
     

a párt 
képviselőjének aláírása 

 a párt 
képviselőjének aláírása 

 a párt 
képviselőjének aláírása 
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L1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  … 
 
Jelölt 
sor-

száma 
A listán állított jelöltek adatai 

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

b) 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*  
A jelöltet indító párt sorszáma a (2) pontban**:    

  

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

b) 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* 
A jelöltet indító párt sorszáma a (2) pontban**:    

  

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

b) 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* 
A jelöltet indító párt sorszáma a (2) pontban**:    

  

 

A listát állító jelölő szervezet képviselőjének aláírása: 
 

* A fényképet JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”) 
** A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás szempontjából annak meghatározása, 
hogy a közös pártlista jelöltje után járó támogatás melyik pártot illeti meg. Csak közös pártlista esetén kell kitölteni. 
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18. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Országos lista jelöltjének személyi lapja az országgyűlési képviselők választásán 

  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  SZ1 

LISTÁN ÁLLÍTOTT KÉPVISELŐJELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 
A jelölt 

családi neve:                                   

 
                                   

 
utóneve(i):                      

                      

 
a) személyi azonosítója:  -       -     

 

b) 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: 

 
                                

                      

(a)  Jelölésemet a    

  jelölő szervezet listáján elfogadom. 

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

(c)  Kötelezettséget vállalok az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvény szerinti 
párttámogatás visszafizetésére a tartozás párttól való behajthatatlansága esetére. 

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

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

                      

(f)   Nemzetiségi listán állított 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”). 

(g)  Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján 
(a fényképet JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”). 

Kelt: ……………………………………. , 
          

 

 aláírás  
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19. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Országos listán állított jelölt lemondásának bejelentése az országgyűlési képviselők választásán 

  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  L2 
ORSZÁGOS LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT LEMONDÁSÁNAK BEJELENTÉSE 

A      

évi országgyűlési képviselő-választáson – mint országos listán állított jelölt – a jelölésemről lemondok. 
 

A listán állított jelölt adatai 
a) A jelölt személyi azonosítója: 

              

b) 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):                       
                      

 

 
A listát állító párt / pártok / országos nemzetiségi önkormányzat neve 

1 

 
                               
                               
                               

2 

 
                               
                               
                               

3 

 
                               
                               
                               

4 

 
                               
                               
                               

5 

 
                               
                               
                               

6 

 
                               
                               
                               

 
Kelt: ……………………………………. ,           

 a jelölt aláírása 
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20. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Ellenőrző lap 

Ellenőrző lap 
a mozgóurna / külképviseleti urna 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 / külképviseleti urnába. 

A szavazatszámláló bizottság / szavazatszedő albizottság / helyi választási bizottság / külképviseleti választási iroda jelen lévő tagjainak aláírása: 
 

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

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

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

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

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

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

Az elsőként szavazó választópolgár 

................................................................ ................................................................ 
neve aláírása 
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21. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Visszautasítottak jegyzéke 

VISSZAUTASÍTOTTAK 
JEGYZÉKE 

   település Szavazókör sorszáma:    

   év    hó  nap  

 

 
A visszautasított polgár  

családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
  ,    év    hó  nap 

 
 

 
   

jegyzőkönyvvezető 
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22. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Számlálólap a napközbeni jelentéshez 

SZÁMLÁLÓLAP 
a napközbeni jelentéshez 

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról 

   Telefonszám, e-mail cím,  

MEGYE/FŐVÁROS:   amelyre a jelentést küldeni kell: 

TELEPÜLÉS/KERÜLET:    

      

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:      
     

 

Országos népszavazás 
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 

1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1260 1265 1270 

1275 1280 1285 1290 1295 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 

1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395 1400 1405 1410 1415 1420 

1425 1430 1435 1440 1445 1450 1455 1460 1465 1470 1475 1480 1485 1490 1495 

 

Országgyűlési képviselők választása 
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 

1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1260 1265 1270 

1275 1280 1285 1290 1295 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 

1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395 1400 1405 1410 1415 1420 

1425 1430 1435 1440 1445 1450 1455 1460 1465 1470 1475 1480 1485 1490 1495 

 

 

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 
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. 

 

az országos népszavazáson  az országgyűlési képviselők 
választásán 

óra, perc aláírás 

7.00      
9.00      

11.00      
13.00      
15.00      
17.00      
18.30      
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23. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv minta a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről 

 
JEGYZŐKÖNYV 

a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményről, 
illetve a szavazatszámláló bizottság / szavazatszedő albizottság / helyi választási bizottság 
elnökének / külképviseleti választási iroda vezetőjének a rend fenntartása érdekében tett 

intézkedéséről 
 

Készült:  év  hó  nap  település 
 utca/út/tér  szám alatt, a  számú szavazókör helyiségében. 

 
Jelen vannak: 
SZSZB/HVB/KÜVI elnöke/vezetője  

SZSZB/HVB/KÜVI tagjai  

  

  

  

  

  

  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 az SZSZB/szavazatszedő albizottság/HVB/KÜVI  

elnöke/vezetője 
 

A jegyzőkönyv továbbítva:  nap  óra  perc 
 

  
 jegyzőkönyvvezető/KÜVI vezetője 
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24. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Azonosító nyilatkozat a levélben szavazáshoz 
 

AZONOSÍTÓ NYILATKOZAT 
LEVÉLBEN SZAVAZÁSHOZ 

A választópolgár adatai 
 

(1) Családi és utóneve: _________________________________________________________________ 

(2) Születési helye: _________________________________________________________________ 

(3) Születési ideje:     év   hónap   nap 
 

(4) a) A választópolgár személyi azonosítója: 

 -       -     
 

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

           
 

 

Nyilatkozom, hogy a lezárt boríték az általam leadott szavazatot tartalmazza. 

Kelt: __________________________________           
 

 ______________________________________ 
a választópolgár saját kezű aláírása 

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 3. szám 203

25. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazás befejezéséről 

 
 

 

  

 KÜVI vezetője 

 

B A szavazás lezárásának időpontja      

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:      

Rontott szavazólapok száma:      

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

Szavazóként megjelent választópolgárok száma 
az országgyűlési képviselők választásán:  F Szavazóként megjelent választópolgárok 

száma az országos népszavazáson: 
 FR 

     
Az NVI-hez küldendő urnák száma:  U   

 
 
 

    
 

Megfigyelők 

NÉV Megbízó Aláírás Nyilatkozata szerint a szavazás 
törvényes volt törvénysértő volt 

     
     

     
Megfigyelők észrevételei: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 
A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: _______ 

 
A külképviseleti választási iroda az elsőként szavazó választópolgárral együtt a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az 
urnák üresek, az urnákat lezárta, és az urnákban elhelyezte az ellenőrző lapot. 
 

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

a névjegyzéken neve aláírása 

 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÜLKÉPVISELETI SZAVAZÁS BEFEJEZÉSÉRŐL 

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

Azonosító kód 
helye 
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26. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Alszavazóköri jegyzőkönyv 
 

ALSZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 

 

………………………………………………………..… MEGYE/BUDAPEST ……….….. számú egyéni választókerület 

……………………………………………………….…. TELEPÜLÉS/fővárosi kerület ….... számú szavazókör …... sz. alszavazókör 

… számú példány 

 

Készült ……………………………… napján, a szavazóhelyiség címe: ………..………………………………………………………………… 

SZAVAZATSZEDŐ ALBIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a szavazás lezárásakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának 

átvételekor 

elnök 
  – 

elnökhelyettes 
  – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

jegyzőkönyvvezető 
  – 

 p.h.  

A 
A szavazóhelyiség nyitásának időpontja:  ______________  

A szavazatszedő albizottság 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 plombák sorszáma:  _____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  
 

Az elsőként szavazó választópolgár ………………… ……………………………… ……………………………… 
 sorszáma 

a névjegyzéken neve aláírása 

 
B 

A szavazás lezárásának időpontja:   Rontott egyéni választókerületi szavazólapok száma :  
     
   Rontott listás szavazólapok száma :  
     
   Rontott szavazólapok száma az országos népszavazáson:  
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27. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv 
az átjelentkezéssel és a külképviseleten leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben 

  

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 

 

 
 

SZAVAZÁSNAPI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLKÉPVISELETEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA 

KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 
 

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

Azonosító kód 
helye 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának 

átvételekor 
 
 

elnök   – 
 
 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 
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C 
A névjegyzékben lévő, egyéni jelöltre szavazó választópolgárok 

száma: (…..) AE 

Szavazóként megjelent, egyéni jelöltre szavazó választópolgárok száma:  FE 

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

 
D 

A névjegyzékben 
lévő, 

listára szavazó 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelent, 

 listára szavazó 
választópolgárok 

száma 

 

ÖSSZESEN (AL)   (…) (FL) 
Az FL, az FP és az FN rovatot az Összesítő lap I. táblázatából kell 
átmásolni! 
FL=FP+FN 

PÁRTLISTÁS (AP)   (…) (FP) 

NEMZETISÉGI 
ÖSSZESEN 

(AN)   (…) (FN) 

BOLGÁR (A1)   (…) (F1) Az F1-F13 rovatokat az Összesítő lap II. táblázatából kell átmásolni! 
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)  

 

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület 
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

Azonosító kód 
helye 

Az SZSZB tagjainak szignója: 

 

E A névjegyzékben lévő, az országos népszavazáson választójogosult 
választópolgárok száma: (…..) AR 

Szavazóként megjelent, az országos népszavazáson választójogosult 
választópolgárok száma:  FR 

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

 

B 
A szavazás lezárásának időpontja:  

  
A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:  

  
Rontott egyéni választókerületi szavazólapok száma :  

  
Rontott listás szavazólapok száma :  

  
Rontott szavazólapok száma az országos népszavazáson:  
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28. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez
28. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv  
az országgyűlési képviselők választásán 

 

 

  
SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁRÓL 
 

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület 

(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

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

Azonosító kód 
helye 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának 

átvételekor 
 
 

elnök   
– 

 
 

elnökhelyettes   
– 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

jegyzőkönyvvezető   
– 

p.h. 

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 
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D    

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma:  OE 

   
Urnában lévő, lebélyegzett 

szavazólapok száma:  KE 

KE=ME+NE  

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

LE 

LE=KE-FE  

Érvénytelen lebélyegzett 
szavazólapok száma:  

ME 

   
Érvényes 

szavazólapok száma:  
NE 

NE=a jelöltenkénti szavazatok összesen  

 

 

B A szavazás lezárásának időpontja   

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:   

Rontott szavazólapok száma:   

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

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  FE 

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

 

F Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

Az SZSZB tagjainak szignója: 

Azonosító kód 
helye 

C  
 
 db. mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. 

  
 db. mozgóurnában az ellenőrző lap nem volt benne, 

ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek. 
 

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület 

(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 
 

E 
 

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)  

ÖSSZESEN:  
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29. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv egy szavazókörös településen és kijelölt szavazókörben 

  

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV 

Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 
(csak ha a szavazókör nincs 

alszavazókörökre bontva) 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának 

átvételekor 

 
 

elnök   – 
 
 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁRÓL 

EGY SZAVAZÓKÖRÖS TELEPÜLÉSEN ÉS KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 
 

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület 
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

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

Azonosító 
kód helye 

A 
(csak ha a szavazókör nincs alszavazókörökre bontva) 

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 
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D    

Urnában lévő, átjelentkezéssel leadott szavazatot 
tartalmazó borítékok száma:  IE 

   
   

E Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma: 

  

 OE 

   
Urnában lévő, lebélyegzett 

szavazólapok száma:  KE 

KE=ME+NE  
Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 

(többlet: + /hiány: -)  
LE 

LE=KE-FE  
Érvénytelen lebélyegzett 

szavazólapok száma:  
ME 

   
Érvényes 

szavazólapok száma:  
NE 

NE=a jelöltenkénti szavazatok összesen  
 

G Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

Az SZSZB tagjainak szignója: 

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület 
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

Azonosító kód 
helye  

B A szavazás lezárásának időpontja   

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:   
Rontott szavazólapok száma:   

A névjegyzékben lévő, a szavazókörben 
lakcímmel rendelkező választópolgárok száma: (…..) AE 

Szavazóként megjelent, a szavazókörben 
lakcímmel rendelkező választópolgárok száma:  FE 

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

Az átjelentkezett választópolgárok 
névjegyzékében lévő választópolgárok száma: (…..) BOE 

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent 
választópolgárok száma  

GE 

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

 

F 
 

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)  

ÖSSZESEN:  

 

C  
 

 db. mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. 

  
 db. mozgóurnában az ellenőrző lap nem volt benne, 

ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek. 
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30. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez
30. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külképviseleten leadott szavazatok megszámlálására kijelölt 
szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán 

 

  
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 

AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLKÉPVISELETEN LEADOTT SZAVAZATOK 
MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 

 
 (MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület 

 (TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

 … számú példány 
 Készült …………………………………….. napján, a szavazatszámlálás helye: _____________________________________________________ 

Azonosító kód 
helye 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
 

elnök  
– 

 
 

elnökhelyettes  
– 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

jegyzőkönyvvezető  
– 

p.h. 

 

B 
A névjegyzékben lévő választópolgárok 

száma: (…..) AE 

Az átjelentkezett választópolgárok száma: (…..) BE 

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

A választópolgárok száma összesen (…..) EE 

 

 

A szavazókörben szavazó választópolgárok száma (…..) FE 

   
Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók 

beérkezett borítékjainak száma:  IE 

   
A szavazó választópolgárok száma összesen:  JE 

JE=FE+IE  
 

A 
Az urnákat lezáró biztonsági plombák sorszáma:  ____________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  
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D    

Urnában és beérkezett borítékokban lévő, 
bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:  OE 

   
Urnában és beérkezett borítékokban lévő, 

lebélyegzett szavazólapok száma:  KE 

KE=ME+NE  
Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 

(többlet: + /hiány: -)  
LE 

LE=KE-JE  

Érvénytelen lebélyegzett 
szavazólapok száma:  

ME 

   
Érvényes 

szavazólapok száma:  
NE 

NE=a jelöltenkénti szavazatok összesen  

 
F Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

Az SZSZB tagjainak szignója: 

 

E 
 

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)  

ÖSSZESEN:  

 

C  
 
 db. mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. 

  
 db. mozgóurnában az ellenőrző lap nem volt benne, 

ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek. 
 

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület 

(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

Azonosító kód 
helye 
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31. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi választás eredményéről 
az országgyűlési képviselők választásán 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

JEGYZŐKÖNYV 
AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET VÁLASZTÁSI EREDMÉNYÉRŐL  

  Kitölti az országgyűlési egyéni választókerületi 
választási bizottság. FŐVÁROSI / MEGYEI  

  
SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 

 
Ez a  számú példány. 

     
  

 
SZÉKHELY   

 
Készült:  év  hó  napján  település 

 
 utca  szám alatt, a választási bizottság hivatalos helyiségében. 

Ez a jegyzőkönyv  db szavazóköri jegyzőkönyv adatainak összesítése alapján készült. 

A névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok jegyzékében 
lévő választópolgárok száma 

Átjelentkezett választópolgárok 
száma 

A külképviseleti névjegyzékben 
szereplő választópolgárok 

száma 
A választópolgárok száma 

összesen 

AE BE CE EE 
    

 
A szavazókörben megjelent 

választópolgárok száma 
Átjelentkezéssel és külképviseleten 
szavazók beérkezett borítékjainak 

száma 
A szavazó választópolgárok száma 

összesen 

FE IE JE 
   

 
Urnában és beérkezett 

borítékokban lévő 
lebélyegzett szavazólapok 

száma 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

KE ME NE 
   

Figyelem! 
a) Az EE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az AE, BE és CE rovatokba beírt számok összegével. (EE rovat = AE + BE + CE rovat) 
b) A JE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az FE és IE rovatokba beírt számok összegével. (JE rovat = FE + IE rovat) 
c) A KE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az ME és NE rovatokba beírt számok összegével. (KE rovat = ME + NE rovat) 
d) A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv B oldalán kell feltüntetni. A jelöltenkénti szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az NE 

rovatba beírt számmal!  

Azonosító kód 
helye 
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B      SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 
 FŐVÁROS / MEGYE  

A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 

 
A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA 

ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT 

 A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT 

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

 
16 ..........................................................

 

 
            

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

 
17 ..........................................................

 

 
            

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

 
18 ..........................................................

 

 
            

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

 
19 ..........................................................

 

 
            

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

 
20 ..........................................................

 

 
            

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

 
21 ..........................................................

 

 
            

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

 
22 ..........................................................

 

 
            

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

 
23 ..........................................................

 

 
            

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

 
24 ..........................................................

 

 
            

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

 
25 ..........................................................

 

 
            

11 ..........................................................
 

 
26 ..........................................................

 

 
            

12 ..........................................................
 

 
27 ..........................................................

 

 
            

13 ..........................................................
 

 
28 ..........................................................

 

 
            

14 ..........................................................
 

 
29 ..........................................................

 

 
            

15 ..........................................................
 

 
30 ..........................................................

 

 
            

 
  

Azonosító kód 
helye 

Azonosító kód 
helye 

Azonosító kód 
helye 

Azonosító kód 
helye 
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    SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET C 
FŐVÁROS / MEGYE  

 
 
 
 

 A választás eredményes volt. 

A megválasztott képviselő neve: 
………………………………………………………………………………………. 

A jelölő szervezet(ek) neve: ………………………………………………………………………………………. 

A képviselő azonosítója:    
 

 
 A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot több jelölt 

azonos számú szavazattal szerezte meg. 
 

 
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Név Aláírás Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételekor 

az OEVB elnöke 
 - 

az OEVB elnökhelyettese 
 - 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

az OEVI vezetője 
 - 

p.h. 

Azonosító kód 
helye 
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32. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Listás szavazóköri jegyzőkönyv  
az országgyűlési képviselők választásán 

  

LISTÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
 

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület 
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

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

Azonosító 
kód helye 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának 

átvételekor 
 
 

elnök   – 
 
 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 

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 
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E 
 

A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT 

  SZAVAZAT   SZAVAZAT 

1 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  11 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  12 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  13 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  14 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  15 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  16 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  17 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  18 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  19 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  20 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  
  Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 

(meg kell egyeznie az NP rovatba beírt számmal!) 
 

 

D A névjegyzékben 
lévő 

választópolgárok 
száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli 
szavazólapok 

száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 
szavazólapok 

száma  

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

Érvénytelen 
lebélyegzett 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

ÖSSZESEN (AL)   (…) (FL)=FP+FN (OL) (KL)=KP+KN – – (NL)=NP+NN 

PÁRTLISTÁS (AP)   (…) (FP) (OP) (KP) (LP) (MP) (NP) 

NEMZETISÉGI 
ÖSSZESEN 

(AN)   (…) (FN) (ON) (KN) – – 
(NN) 

BOLGÁR (A1)   (…) (F1) (O1) (K1) (L1) (M1) (N1) 

GÖRÖG (A2)   (…) (F2) (O2) (K2) (L2) (M2) (N2) 

HORVÁT (A3)   (…) (F3) (O3) (K3) (L3) (M3) (N3) 

LENGYEL (A4)   (…) (F4) (O4) (K4) (L4) (M4) (N4) 

NÉMET (A5)   (…) (F5) (O5) (K5) (L5) (M5) (N5) 

ÖRMÉNY (A6)   (…) (F6) (O6) (K6) (L6) (M6) (N6) 

ROMA (A7)   (…) (F7) (O7) (K7) (L7) (M7) (N7) 

ROMÁN (A8)   (…) (F8) (O8) (K8) (L8) (M8) (N8) 

RUSZIN (A9)   (…) (F9) (O9) (K9) (L9) (M9) (N9) 

SZERB (A10)  (…) (F10) (O10) (K10) (L10) (M10) (N10) 

SZLOVÁK (A11)  (…) (F11) (O11) (K11) (L11) (M11) (N11) 

SZLOVÉN (A12)  (…) (F12) (O12) (K12) (L12) (M12) (N12) 

UKRÁN (A13)  (…) (F13) (O13) (K13) (L13) (M13) (N13) 

 

 

B A szavazás lezárásának időpontja   

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:   
Rontott listás szavazólapok száma:   

   
 

F Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. Az SZSZB tagjainak szignója: 

Azonosító 
kód helye 

Az F rovatokat az Összesítő lap I. és II. táblázatából kell átmásolni!  
K…=M…+N… 
L…=K…-F… 
NP=a pártlistánkénti szavazatok száma összesen 
NN=a nemzetiségenkénti érvényes szavazatok száma összesen 

C  
 

 db. mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. 

  
 db. mozgóurnában az ellenőrző lap nem volt benne, 

ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek. 
 

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület 
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 
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33. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

33. melléklet a …/2022. (…….) IM rendelethez 
Listás szavazóköri jegyzőkönyv egy szavazókörös településen és kijelölt szavazókörben 

az országgyűlési képviselők választásán 
 

 

  LISTÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
EGY SZAVAZÓKÖRÖS TELEPÜLÉSEN ÉS KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 

 
(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület 

(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

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

Azonosító 
kód helye 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV 

Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 
(csak ha a szavazókör nincs 
alszavazókörökre bontva) 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának 

átvételekor 

 
 

elnök   
– 

 
 

elnökhelyettes   
– 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

jegyzőkönyvvezető   
– 

p.h. 

A (csak ha a szavazókör nincs alszavazókörökre bontva) 
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 plombák sorszáma:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  
 

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

a névjegyzéken neve aláírása 
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F 
 

A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT 

  SZAVAZAT   SZAVAZAT 

1 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  11 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  12 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  13 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  14 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  15 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  16 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  17 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  18 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  19 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  20 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

  Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
(meg kell egyeznie az NP rovatba beírt számmal!) 

 

 

E 
A névjegyzékben 

lévő, a 
szavazókörben 

lakcímmel 
rendelkező 

választópolgárok 
száma 

Szavazóként 
megjelent, a 

szavazókörben 
lakcímmel 
rendelkező 

választópolgárok 
száma 

(az Összesítő lap 
I. és II. táblázatából 

kell átmásolni!) 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli 
szavazólapok 

száma (az 
átjelentkezéssel 

leadott 
szavazólapok 
kivételével) 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 
szavazólapok 

száma (az 
átjelentkezéssel 

leadott 
szavazólapok 
kivételével) 

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

Érvénytelen 
lebélyegzett 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

ÖSSZESEN (AL)   (…) (FL)=FP+FN (OL) (KL)=KP+KN – – (NL)=NP+NN 

PÁRTLISTÁS (AP)   (…) (FP) (OP) (KP) (LP) (MP) (NP) 

NEMZETISÉGI 
ÖSSZESEN 

(AN)   (…) (FN) (ON) (KN) – – 
(NN) 

BOLGÁR (A1)   (…) (F1) (O1) (K1) (L1) (M1) (N1) 

GÖRÖG (A2)   (…) (F2) (O2) (K2) (L2) (M2) (N2) 

HORVÁT (A3)   (…) (F3) (O3) (K3) (L3) (M3) (N3) 

LENGYEL (A4)   (…) (F4) (O4) (K4) (L4) (M4) (N4) 

NÉMET (A5)   (…) (F5) (O5) (K5) (L5) (M5) (N5) 

ÖRMÉNY (A6)   (…) (F6) (O6) (K6) (L6) (M6) (N6) 

ROMA (A7)   (…) (F7) (O7) (K7) (L7) (M7) (N7) 

ROMÁN (A8)   (…) (F8) (O8) (K8) (L8) (M8) (N8) 

RUSZIN (A9)   (…) (F9) (O9) (K9) (L9) (M9) (N9) 

SZERB (A10)  (…) (F10) (O10) (K10) (L10) (M10) (N10) 

SZLOVÁK (A11)  (…) (F11) (O11) (K11) (L11) (M11) (N11) 

SZLOVÉN (A12)  (…) (F12) (O12) (K12) (L12) (M12) (N12) 

UKRÁN (A13)  (…) (F13) (O13) (K13) (L13) (M13) (N13) 

 

 

B A szavazás lezárásának időpontja   

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:   

Rontott listás szavazólapok száma:   

Az átjelentkezett választópolgárok száma: (..…) BOL 

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent 
választópolgárok száma: 

 GL 

A GL rovatot az Összesítő lap I/A. táblázatából kell átmásolni! 

 

G Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. Az SZSZB tagjainak szignója: 

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület 

(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

Azonosító 
kód helye 

K…=M…+N… L…=K…-F… 
NP=a pártlistánkénti szavazatok száma összesen 
NN=a nemzetiségenkénti érvényes szavazatok száma összesen 

C  
 db. mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. 

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

 
 

D Urnában lévő, átjelentkezéssel leadott 
szavazatot tartalmazó borítékok száma: 

  

 IL 
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34. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez
34. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Listás szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külképviseleten leadott szavazatok megszámlálására kijelölt 
szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán 

 

 

  
LISTÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 

AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLKÉPVISELETEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA 
KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 

 
(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület 
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

… számú példány 
Készült ………………………………………. napján, a szavazatszámlálás helye: ______________________________________________________ 

Azonosító kód 
helye 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

jegyzőkönyvvezető  – 

p.h. 

 

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

Az átjelentkezett választópolgárok száma: (…..) BL 

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

A választópolgárok száma összesen: (…..) EL 

   

 

 

A szavazókörben szavazó választópolgárok száma (…..) FL 

   
Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett 

borítékjainak száma:  IL 

   
A szavazó választópolgárok száma összesen:  JL 

JL=FL+IL  
 

A 
Az urnákat lezáró biztonsági plombák sorszáma:  __________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  
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D A választópolgárok száma 
összesen 

Urnában és beérkezett 
borítékokban lévő, 

bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma 

Urnában és beérkezett 
borítékokban lévő, 

lebélyegzett szavazólapok 
száma  

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

Érvénytelen 
lebélyegzett szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

ÖSSZESEN (EL)    (…) (OL) (KL)=KP+KN (LL)=KL-JL – (NL)=NP+NN 

PÁRTLISTÁS (EP)    (…) (OP) (KP)  (MP) (NP) 

NEMZETISÉGI ÖSSZESEN (EN)   (…) (ON) (KN)  – (NN) 

BOLGÁR (E1)    (…) (O1) (K1)  (M1) (N1) 

GÖRÖG (E2)    (…) (O2) (K2)  (M2) (N2) 

HORVÁT (E3)    (…) (O3) (K3)  (M3) (N3) 

LENGYEL (E4)    (…) (O4) (K4)  (M4) (N4) 

NÉMET (E5)    (…) (O5) (K5)  (M5) (N5) 

ÖRMÉNY (E6)    (…) (O6) (K6)  (M6) (N6) 

ROMA (E7)    (…) (O7) (K7)  (M7) (N7) 

ROMÁN (E8)    (…) (O8) (K8)  (M8) (N8) 

RUSZIN (E9)    (…) (O9) (K9)  (M9) (N9) 

SZERB (E10)  (…) (O10) (K10)  (M10) (N10) 

SZLOVÁK (E11)  (…) (O11) (K11)  (M11) (N11) 

SZLOVÉN (E12)  (…) (O12) (K12)  (M12) (N12) 

UKRÁN (E13)  (…) (O13) (K13)  (M13) (N13) 

 

F Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

Az SZSZB tagjainak szignója: 

LL=KL-JL 
K…=M…+N… 
NP=a pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen 
NN=a nemzetiségenkénti érvényes szavazatok száma összesen 

 

E 
 

A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT 

  SZAVAZAT   SZAVAZAT 

1 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  11 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  12 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  13 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  14 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  15 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  16 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  17 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  18 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  19 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  20 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)  (LISTA AZONOSÍTÓJA)  
  Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 

(meg kell egyeznie az NP rovatba beírt számmal!) 
 

 

C  
 db. mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. 
   db. mozgóurnában az ellenőrző lap nem volt benne, ezért az 

abban lévő szavazólapok érvénytelenek. 
 

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület 
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

Azonosító kód 
helye 
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35. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról az országgyűlési képviselők választásán 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

JEGYZŐKÖNYV 
A LEVÉLBEN LEADOTT LISTÁS SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL 

Készült _____ év _____________ hó_____ napján 

A jegyzőkönyv kiállításának helye: 

_____________________________________________________ 

…………………………………………………….. 
a Nemzeti Választási Iroda elnöke 

A Nemzeti Választási Iroda állítja ki 
két példányban! 

Ez a  számú példány. 

 

 

A szavazatszámlálás  év  hó  nap .  órakor kezdődött. 

A szavazatszámlálás  év  hó  nap .  órakor befejeződött. 

A Nemzeti Választási Iroda a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

A levélben szavazás eredménye 
 

A levélben szavazók 
névjegyzékében szereplő 
választópolgárok száma 

Határidőben beérkezett 
szavazási iratok száma 

Érvényes szavazási iratok 
száma 

D SZI IL 
   

 

Az érvényes szavazási 
iratokban lévő 

szavazólapok száma 

Eltérés a szavazási iratok 
számától 

(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen  
szavazólapok száma 

Érvényes  
szavazólapok száma 

KL LL ML NL 
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B  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

 
A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT 

 
 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
(meg kell egyeznie az A oldal NL rovatába beírt számmal!) 

 

 



224 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 3. szám 

36. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a listás választás területi részeredményéről az országgyűlési képviselők választásán 
 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

 
JEGYZŐKÖNYV  

A LISTÁS VÁLASZTÁS TERÜLETI RÉSZEREDMÉNYÉRŐL 
 

(MEGYE NEVE) MEGYE / BUDAPEST 
A területi választási bizottság állítja ki 

két példányban! 

Ez a  számú példány. 
 

 
Készült:  év  hó  napján  település 

 
 utca  szám alatt, a területi választási bizottság hivatalos helyiségében. 

Ez a jegyzőkönyv …. db listás szavazóköri jegyzőkönyv összesítése alapján készült. 

 

A választás területi részeredménye 
a) Névjegyzéki adatok 

A lakcíme szerinti 
szavazóköri névjegyzékben 

lévő választópolgárok száma 

Átjelentkezett 
választópolgárok száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma 
összesen 

AL BL C EL 
    

b) Szavazók adatai 

A szavazókörökben 
szavazóként megjelentek 

száma 

Átjelentkezéssel és külképviseleten 
szavazó választópolgárok  

beérkezett érvényes borítékjainak száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

összesen 

FL IL JL 
   

c) Szavazás adatai 

Urnában és beérkezett 
borítékokban lévő 

lebélyegzett szavazólapok száma 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

KL ML NL 
   

 
  

Azonosító kód 
helye 
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B  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 
 

A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT 
 

 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 

 

  

Azonosító kód 
helye 
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  C 
 
 

A SZAVAZATOK SZÁMA NEMZETISÉGI LISTÁNKÉNT 
 

 A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 
Nemzetiségi listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 

 

 
  

Azonosító kód 
helye 
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D  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 

 
TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a részeredmény megállapításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
……………………………………………………….. 

területi választási bizottság elnöke  
– 

 
……………………………………………………….. 

területi választási bizottság elnökhelyettese  
– 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

……………………………………………………….. 
területi választási iroda vezetője  

– 

 
p. h. 

Azonosító kód 
helye 
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37. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a listás választás eredményéről az országgyűlési képviselők választásán 
 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

 
JEGYZŐKÖNYV  

A LISTÁS VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 
 

 
A Nemzeti Választási Bizottság állítja ki 

két példányban! 

Ez a  számú példány. 
 

 
Készült:  év  hó  napján  település 

 
 utca  szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében. 

Ez a jegyzőkönyv 20 db listás területi részeredmény-jegyzőkönyv, a levélben leadott pártlistás szavazatok megszámlálásáról szóló 
jegyzőkönyv és az egyéni választókerületek választási eredményéről szóló 106 db jegyzőkönyv megfelelő adatainak összesítése alapján 
készült. 

A választás eredménye 
a) Névjegyzéki adatok 

A lakcíme szerinti 
szavazóköri névjegyzékben 

lévő választópolgárok száma 

Átjelentkezett 
választópolgárok száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 

A levélben szavazók 
névjegyzékében szereplő 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma 
összesen 

AL BL C DL EL 
     

b) Szavazók adatai 

A szavazókörökben szavazóként 
megjelentek száma 

Átjelentkezéssel és külképviseleten 
szavazó választópolgárok 

beérkezett borítékjainak száma 

A levélben szavazó 
választópolgárok érvényes 
szavazási iratainak száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma összesen 

FL IL GL JL 
    

c) Szavazás adatai 

Urnában és az átjelentkezéssel és 
külképviseleten szavazó 

választópolgárok beérkezett 
borítékjaiban lévő lebélyegzett 

szavazólapok, valamint az 
érvényes szavazási iratokban lévő 

szavazólapok száma 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

KL ML NL 
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B  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 

A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT 
 

 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  C 
 

A SZAVAZATOK SZÁMA NEMZETISÉGI LISTÁNKÉNT 
 

 A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 
Nemzetiségi listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
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D  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

 

Az 5%-os határ:  A 10%-os határ:  A 15%-os határ:  

Mandátumszerzésre jogosult pártlisták: 

 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA LISTÁS SZAVAZAT 
TÖREDÉK-SZAVAZAT ÖSSZES SZAVAZAT 

1     

....................................................................................azonosító     

2     

....................................................................................azonosító     

3     

....................................................................................azonosító     

4     

....................................................................................azonosító     

5     

....................................................................................azonosító     

6     

....................................................................................azonosító     

Mandátumszerzésre jogosult pártlisták érvényes szavazatai összesen: 
   
   

 

Összes országos listás szavazat: 
 

Nemzetiségi kedvezményes kvóta: 
 

 
Mandátumszerzésre jogosult nemzetiségi listák: 

 A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA KEDVEZMÉNYES 
MANDÁTUM 

5% HATÁRT ELÉRTE-
E 

KEDVEZMÉNYES 
KVÓTÁVAL 

CSÖKKENTETT 
SZAVAZAT 

1     

....................................................................................azonosító     

2     

....................................................................................azonosító     

3     

....................................................................................azonosító     

4     

....................................................................................azonosító     

5     

....................................................................................azonosító     

  



232 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 3. szám 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  E 
 

Kiosztandó listás mandátumok száma:  

 
A mandátumok kiosztása: 

 Lista neve (1) Lista neve (2) Lista neve (3) Lista neve (4) Lista neve (5) Lista neve (n) 

Szavazat       

 /2       

 /3       

 /4       

 /5       

 /6       

 /7       

 /8       

 /9       

 /10       

 /11       

 …       

 /93       
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F  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 
Mandátumot szerzett listák és jelöltek: 

Mandátumot szerzett listák Mandátumok 
száma 

Mandátumot szerzett jelöltek 

neve sorszáma a 
listán 

   
 

 

 

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

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

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

…….  
…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
 

 

 

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

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

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

…….  
…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
 

 

 

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

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

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

…….  
…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
 

 

 

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

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

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

…….  
…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
 

 

 

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

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

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

…….  
…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
 

 

 

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

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

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

…….  
…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
 

 

 

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

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

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

…….  
…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
 

 

 

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

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

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

…….  
…….  

 
*  
*  

……. 

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

........................................................ 
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  G 
 
Nemzetiségi szószólók: 

Nemzetiség 
Szószóló 

neve sorszáma a 
listán 
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H  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
az eredmény megállapításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
……………………………………………………….. 

Nemzeti Választási Bizottság elnöke  
– 

 
……………………………………………………….. 

Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese  
– 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

……………………………………………………….. 
Nemzeti Választási Iroda elnöke  

– 

 
p. h. 
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38. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez
38. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Szavazóköri jegyzőkönyv országos népszavazáson 

 

 

  
SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
 

(MEGYE/BUDAPEST) 
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

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

Azonosító kód 
helye 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
 

elnök   – 
 
 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 

C  
 
 db. mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. 

  
 db. mozgóurnában az ellenőrző lap 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 

 
 

B A szavazás lezárásának időpontja   

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:   

Rontott szavazólapok száma:   

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

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  FR 

Az FR rovatot az Összesítő lap I. táblázatából kell átmásolni!  
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Az SZSZB tagjainak szignója: 

(MEGYE/BUDAPEST) 
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

Azonosító kód 
helye  

     D   

    
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:  

OR  

   
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:  KR (KR=Q…+P…) 

   Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 
(LR=KR-FR; többlet: + /hiány: -)  LR  

    

E1  (1. kérdés szövege) 

 Q1=R1+S1 R1   S1 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P1      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

E2  (2. kérdés szövege) 

 Q2=R2+S2 R2   S2 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P2      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 P2       
Érvényes szavazatot nem tartalmazó 

szavazólapok száma:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

E3  (3. kérdés szövege) 

 Q3=R3+S3 R3   S3 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P3      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 P3       
Érvényes szavazatot nem tartalmazó 

szavazólapok száma:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

E4  (4. kérdés szövege) 

 Q4=R4+S4 R4   S4 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P4      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 P4       
Érvényes szavazatot nem tartalmazó 

szavazólapok száma:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

E5  (5. kérdés szövege) 

 Q5=R5+S5 R5   S5 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P5      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 P5       
Érvényes szavazatot nem tartalmazó 

szavazólapok száma:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
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39. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez
39. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Szavazóköri jegyzőkönyv országos népszavazáson egy szavazókörös településen és kijelölt szavazókörben 

 

 

  

B  
 

A szavazás lezárásának időpontja: 
  

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:   

Rontott szavazólapok száma:   
A névjegyzékben lévő, a szavazókörben lakcímmel 

rendelkező választópolgárok száma: (…..) AR Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében lévő 
választópolgárok száma: (…..) BOR 

Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel 
rendelkező választópolgárok száma: 

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

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent 
választópolgárok száma: 

(A GR rovatot az Összesítő lap I/A. táblázatából kell átmásolni!) 
 GR 

       

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV  
EGY SZAVAZÓKÖRÖS TELEPÜLÉSEN ÉS KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
 

(MEGYE/BUDAPEST) 
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

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

Azonosító kód 
helye 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV 
Aláírás 

a szavazás megkezdésekor 
(csak ha a szavazókör nincs 

alszavazókörökre bontva) 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
 

elnök   – 
 
 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 

C  
 

db. mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. 

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

 

A (csak ha a szavazókör nincs alszavazókörökre bontva) 
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 
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Az SZSZB tagjainak szignója: 

(MEGYE/BUDAPEST) 
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

Azonosító kód 
helye 

 

     D   

    Urnában lévő, átjelentkezéssel leadott szavazatot tartalmazó borítékok 
száma:  IR  

      
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:  OR  

   
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:  KR (KR=Q…+P…) 

   Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 
(LR=KR-FR; többlet: + /hiány: -)  LR  

    

E1  (1. kérdés szövege) 

 Q1=R1+S1 R1   S1 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P1      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

E2  (2. kérdés szövege) 

 Q2=R2+S2 R2   S2 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P2      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 P2       
Érvényes szavazatot nem tartalmazó 

szavazólapok száma:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

E3  (3. kérdés szövege) 

 Q3=R3+S3 R3   S3 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P3      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 P3       
Érvényes szavazatot nem tartalmazó 

szavazólapok száma:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

E4  (4. kérdés szövege) 

 Q4=R4+S4 R4   S4 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P4      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 P4       
Érvényes szavazatot nem tartalmazó 

szavazólapok száma:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

E5  (5. kérdés szövege) 

 Q5=R5+S5 R5   S5 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P5      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 P5       
Érvényes szavazatot nem tartalmazó 

szavazólapok száma:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
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40. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez
40. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Szavazóköri jegyzőkönyv országos népszavazáson az átjelentkezéssel és a külképviseleten leadott szavazatok 
megszámlálására kijelölt szavazókörben 

 

 

  

B A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (…..) AR A szavazókörben szavazó választópolgárok száma (…..) FR 

Az átjelentkezett választópolgárok száma: (…..) BR Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett 
borítékjainak száma:  IR 

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

A választópolgárok száma összesen (…..) ER A szavazó választópolgárok száma összesen:  JR 

    JR=FR+IR 

 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV  
AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS KÜLKÉPVISELETEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA 

KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN  
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 

 
(MEGYE/BUDAPEST) 
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

… számú példány 
 
Készült ………………………………………….. napján, a szavazatszámlálás helye: __________________________________________________________________ 
 

Azonosító kód 
helye 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
 

elnök   – 
 
 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 

A 
Az urnákat lezáró biztonsági plombák sorszáma:  __________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  

C  
 
 

db. mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. 

   db. mozgóurnában az ellenőrző lap nem volt benne, ezért az abban 
lévő szavazólapok érvénytelenek. 
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(MEGYE/BUDAPEST) 
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

Azonosító kód 
helye 

 

     D   

    
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:  

OR  

   
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:  KR (KR=Q…+P…) 

   Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 
(LR=KR-JR; többlet: + /hiány: -)  LR  

    

E1  (1. kérdés szövege) 

 Q1=R1+S1 R1   S1 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P1      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

E2  (2. kérdés szövege) 

 Q2=R2+S2 R2   S2 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P2      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 P2       
Érvényes szavazatot nem tartalmazó 

szavazólapok száma:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

E3  (3. kérdés szövege) 

 Q3=R3+S3 R3   S3 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P3      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 P3       
Érvényes szavazatot nem tartalmazó 

szavazólapok száma:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

E4  (4. kérdés szövege) 

 Q4=R4+S4 R4   S4 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P4      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 P4       
Érvényes szavazatot nem tartalmazó 

szavazólapok száma:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

E5  (5. kérdés szövege) 

 Q5=R5+S5 R5   S5 
Érvényes 

szavazatok száma:   IGEN szavazatok száma:   NEM szavazatok száma:  

  P5      
Azon lebélyegzett szavazólapok száma, amelyek erre a 

kérdésre nem tartalmaznak érvényes szavazatot:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 P5       
Érvényes szavazatot nem tartalmazó 

szavazólapok száma:   Az SZSZB a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

Az SZSZB tagjainak szignója: 
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41. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról az országos népszavazáson 
 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS   

JEGYZŐKÖNYV 
A LEVÉLBEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL 

Készült _____ év _____________ hó_____ napján 

A jegyzőkönyv kiállításának helye: 

_____________________________________________________ 

…………………………………………………….. 
a Nemzeti Választási Iroda elnöke 

A Nemzeti Választási Iroda állítja ki 
két példányban! 

Ez a  számú példány. 

 

A szavazatszámlálás  év  hó  nap .  órakor kezdődött. 

A szavazatszámlálás  év  hó  nap .  órakor befejeződött. 

A Nemzeti Választási Iroda a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
 

A levélben szavazás eredménye 
A levélben szavazók 

névjegyzékében szereplő 
választópolgárok száma 

Határidőben beérkezett 
szavazási iratok száma 

Érvényes szavazási 
iratok száma 

Határidőben beérkezett 
érvénytelen szavazási 

iratok száma 

DR SZI GR HR 
    

 

Az érvényes  
szavazási iratokban lévő 

szavazólapok száma 

Eltérés az érvényes 
szavazási iratok számától 

(többlet: + /hiányzó: -) 

KR OR 
  

 
Az érvényes szavazatok száma 

 
Érvényes szavazatot 

nem tartalmazó 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazatok száma 

IGEN 
szavazatok száma 

NEM 
szavazatok száma 

     
(1. kérdés szövege)   P1   Q1   R1   S1 
     
     
(2. kérdés szövege)   P2   Q2   R2   S2 
     
     
(3. kérdés szövege)   P3   Q3   R3   S3 
     
     
(4. kérdés szövege)   P4   Q4   R4   S4 
     
     
(5. kérdés szövege)   P5   Q5   R5   S5 
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42. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv az országos népszavazás eredményéről 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS  A 
 

JEGYZŐKÖNYV  
A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉRŐL 

 

(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS) 

 

A Nemzeti Választási Bizottság állítja ki két 
példányban! 

Ez a  számú példány. 
 

 
Készült:  év  hó  napján  település 

 
 utca  szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében. 

Ez a jegyzőkönyv ………….. db szavazóköri jegyzőkönyv és a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv 
adatainak összesítése alapján készült. 

A népszavazás eredménye 
a) Névjegyzéki adatok 

A lakcíme szerinti 
szavazóköri névjegyzékben 

lévő választópolgárok 
száma 

Átjelentkezett 
választópolgárok száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 

A levélben szavazók 
névjegyzékében szereplő 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma 
összesen 

AR BR CR DR ER 
     

b) Szavazók adatai 

A szavazókörökben 
szavazóként megjelentek 

száma 

Átjelentkezéssel és külképviseleten 
szavazó választópolgárok beérkezett 

érvényes borítékjainak száma 

A levélben szavazó választópolgárok 
érvényes szavazási iratainak száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

összesen 

FR IR GR JR 
    

c) Szavazás adatai 

Urnában és az átjelentkezéssel és 
külképviseleten szavazó 

választópolgárok beérkezett 
borítékjaiban lévő lebélyegzett 

szavazólapok, valamint az 
érvényes szavazási iratokban lévő 

szavazólapok száma 

Érvényes szavazatot nem 
tartalmazó 

szavazólapok száma 
Érvényes szavazatok száma 

KR P Q 
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B  ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS) 

IGEN 
szavazatok száma 

NEM 
szavazatok száma 

R S 
  

 
A NÉPSZAVAZÁS 

ÉRVÉNYTELEN / ÉRVÉNYES, DE EREDMÉNYTELEN / ÉRVÉNYES ÉS EREDMÉNYES 
 

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
NÉV Aláírás 

a jegyzőkönyv kiállításakor 
Aláírás 

a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 
 

………………………………………………………..…… 
Nemzeti Választási Bizottság elnöke  

– 
 

………………………………………………………..…… 
Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese  

– 

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   
 

………………………………………………………..…… 
Nemzeti Választási Iroda elnöke  

– 

 
p. h. 
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43. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazatok és az átjelentkezéssel leadott szavazatok beérkezéséről és továbbításáról 

 
JEGYZŐKÖNYV 

A KÜLKÉPVISELETI SZAVAZATOKAT ÉS 
AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL LEADOTT SZAVAZATOKAT 

TARTALMAZÓ BORÍTÉKOK BEÉRKEZÉSÉRŐL ÉS TOVÁBBÍTÁSÁRÓL 

 

 

 Két példányban kell kitölteni! 
   

  számú példány. 
  

 
Készült:  év  hó  napján Budapesten,  kerület 

 utca  szám alatt, a Nemzeti Választási Iroda hivatalos helyiségében. 

a) Jelentés a külképviseleti szavazásról 

Szavazást tartó 
külképviseletek 

száma 

Urnát visszaküldő 
külképviseletek 

száma 
  

b) A határidőn belül beérkezett külképviseleti urnák és borítékok számbavétele külképviseletenként 

KÜLKÉPVISELETEK Beérkezett 
urnák száma 

Figyelembe 
vehető 

urnák száma 

Beérkezett 
borítékok 

száma 

Figyelembe 
nem vehető 
borítékok 

száma 

Továbbítható 
borítékok 

száma 

      
ÖSSZESEN:      
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c) Az átjelentkezők szavazatait tartalmazó, beérkezett borítékok számbavétele településenként 

TELEPÜLÉSEK 
Beérkezett 
borítékok 

száma 

Figyelembe 
nem vehető 
borítékok 

száma 

Továbbítható 
borítékok 

száma 

    
ÖSSZESEN:    

    
    

    

 

 

d) Az OEVI-knek továbbítható, külképviseleten és átjelentkezéssel leadott szavazatokat tartalmazó 
borítékok száma OEVK-nként 

MEGYE MEGNEVEZÉSE OEVK Továbbítható borítékok száma 
(IE) 

   
ÖSSZESEN:   

   
   

   

_________________________________ 

a Nemzeti Választási Iroda 
elnöke 
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 7/2022. (I. 11.) KE határozata
az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása kitűzéséről

Az Alaptörvény 2.  cikk (3)  bekezdése és 9.  cikk (3)  bekezdés e)  pontja, valamint a  választási eljárásról szóló  
2013. évi XXXVI. törvény 6.  §-a alapján az  országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását 2022. április 3. 
napjára tűzöm ki.

Budapest, 2022. január 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00279-1/2022.

A köztársasági elnök 8/2022. (I. 11.) KE határozata
országos népszavazás időpontjának kitűzéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés e)  pontja; a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013.  évi CCXXXVIII.  törvény 67.  § (1)  bekezdése; 
a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény 1/A. és 6.  §-a alapján, az  Országgyűlés 32/2021. (XI. 30.) 
OGY  határozatával elrendelt országos népszavazást – az  Alkotmánybíróság 1/2022. (I. 7.) AB  határozatára 
figyelemmel – 2022. április 3. napjára tűzöm ki, a következő kérdésekben:

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a  szülő hozzájárulása nélkül szexuális 
irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás 
nélkül mutassanak be?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a  nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat 
jelenítsenek meg?”

Budapest, 2022. január 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00148-2/2022.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
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