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TÁJÉKOZTATÓ A  SZAVAZÁS MÓDJÁRÓL  

A választópolgár csak abban a választókerületben szavazhat, amelynek választói névjegyzékébe került az állandó 

lakhelye. 

A szavazóhelyiségbe érkezéskor a választópolgár köteles személyazonosságát a kerületi választási bizottság előtt 

személyi igazolvány vagy külföldi esetében lakcím igazolás bemutatásával igazolni. 

A kerületi választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát az önkormányzati régió testületébe történő 

választópolgárok névjegyzékében, és a választópolgárnak egy üres kék borítékot ad ki a település (város) hivatalos 

bélyegzőjének lenyomatával és két kék csíkos szavazólapot - egy szavazólap az önkormányzati régió testületébe való 

választásra és egy szavazócédula az önkormányzati régió elnökének választására. Ezt követően a kerületi választási 

bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a települési önkormányzati választói névjegyzékében, és kiad a 

választópolgárnak egy üres fehér borítékot, amelyen az önkormányzat (város) hivatalos bélyegzője van lenyomva, és két 

fehér szavazólapot - egy szavazólap a települési (városi) képviselő és egy szavazólap a település polgármesterének (a város 

polgármesterének) megválasztásához. 

A szavazólapok és borítékok átvételét a választópolgár minden választói névjegyzékben külön-külön, saját kezű 

aláírásával igazolja. 

A szavazás előtt minden választópolgárnak el kell mennie a szavazólapok szerkesztésére kijelölt területre. A kerületi 

választási bizottság nem engedi szavazni azt a választópolgárt, aki nem lép be a szavazólapok szerkesztésére kijelölt 

területre. 

Az önkormányzati választások szavazólapján a választó legfeljebb annyi jelölt sorszámát karikázhatja be, ahány 

képviselőt választanak az adott választókerületben (a választókerületben megválasztandó képviselők száma szerepel a 

szavazólapon). 

Az önkormányzati régió elnökének választására kiírt szavazólapon a választó csak egy jelölt sorszámát 

karikázhatja be. 

A szavazólapok szerkesztésére kijelölt területen a választópolgár kék borítékban helyezi el az önkormányzati régió 

testületébe és az önkormányzati régió elnökének a választási lapját. 

Az önkormányzati (városi) választására kiírt szavazólapon a választó legfeljebb annyi jelöltet karikázhat be, ahány 

tagot kell megválasztani az adott választókerületben (a választókerületben megválasztandó tagok száma szerepel a 

szavazólapon). 

A település polgármestere (város polgármestere) választási lapján a választópolgár csak egy jelölt sorszámát 

karikázhatja be. 

A szavazólapok szerkesztésére kijelölt területen a választópolgár fehér borítékban helyezi el a települési (városi) 

képviselő és a település polgármesterének (a város polgármesterének) szavazólapját. 

Ha a választó nem megfelelő borítékba teszi a szavazólapot, az  é r v é n y t e l e n. 

A választópolgár kérésére a kerületi választási bizottság a hibásan szerkesztett szavazólapokért újabbat bocsát ki számára. 

A hibásan szerkesztett szavazólapokat a választópolgár a fel nem használt vagy hibásan szerkesztett szavazólapok urnájába 

helyezi. 

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt nem tud önállóan szerkeszteni szavazólapot, vagy mert írni-olvasni nem 

tud, ezt a tényt a szavazás előtt jelenti a kerületi választóbizottságnak, jogosult a szavazólapok szerkesztésére kijelölt 

területre más illetékes személyt magával vinni, akinek az utasításai és a törvénynek megfelelően megszerkesztette és 

borítékba tette a szavazólapot. A körzeti választási bizottság tagja a szavazólapok szerkesztésére kijelölt területre való 

belépés előtt mindkét személyt tájékoztatja a szavazás módjáról, valamint a választás előkészítésének és lebonyolításának 

akadályozása bűncselekmény tényállásáról, és a választási korrupciós bűncselekmény tényállásáról. A kerületi választási 

bizottság tagjai nem módosíthatják a szavazólapokat. 

A szavazólapok szerkesztésére kijelölt terület elhagyása után a választópolgár kék borítékot helyez az önkormányzati 

régió választások esetén a kék színű urnába, egy fehér borítékot pedig az önkormányzati választások esetén a fehér 

urnába. 

Ha a választópolgár rossz urnába teszi a borítékot, a szavazás  é r v é n y t e l e n. 

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt maga nem tudja behelyezni a borítékot az urnába, kérheti, hogy a borítékot 

jelenlétében más személy tegye az urnába, de nem a körzeti választási bizottság tagja. 

Az a választópolgár, aki súlyos, különösen egészségi okból nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, jogosult az 

önkormányzattól és a választás napján a kerületi választási bizottságtól hordozható urnában történő szavazást kérni, és csak 

a választókerület állandó lakóhelye szerinti területi körzetében.  

A választópolgár köteles a fel nem használt vagy hibásan megszerkesztett szavazólapokat a fel nem használt, vagy 

hibásan megszerkesztett szavazólapok tárolására szolgáló zárt dobozban elhelyezni, ellenkező esetben szabálysértést 

követ el, amiért 33 euró pénzbírsággal sújtható. 


