
Tájékoztató a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásával 

kapcsolatban 

 
Tisztelt Választópolgárok! 

 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára (vasárnap) tűzte ki a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.  

  

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív 

választójoggal) az, 

 aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, 

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

belátási képessége 

- pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan 

vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy 

- pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben 

hiányzik. 

 

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

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

büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság szintén 2019. október 13. napjára tűzte ki a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását. 

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán választóként részt vehet az 

önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező minden nagykorú magyar 

állampolgár, amennyiben a választást megelőzően nemzetiségi választópolgárként 

regisztráltatta magát (felvetette magát az adott nemzetiség névjegyzékébe). 

 

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív 

választójoggal) az, 

 aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, 

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

képessége 

- pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan 

vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy 

- pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik. 

 

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

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

büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. E választástípusban nem 



választhat továbbá a magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár, 

valamint a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személy. 

 

ÉRTESÍTŐ A SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉKBE VÉTELRŐL 

 

Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikus felkerül a lakóhelye szerinti település 

szavazóköri névjegyzékére. Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 

nappal tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a szavazás napjáig folyamatosan 

fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat. 

 

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a 

Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23. napjáig értesítő megküldésével tájékoztatja a 

szavazóköri névjegyzékbe vételükről. 

 

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 07. napját követően kerül a település szavazóköri 

névjegyzékébe, a Helyi Választási Iroda személyes ügyintézés esetén az értesítő átadásával, 

nem személyesen történő ügyintézés esetén az értesítő megküldésével tájékoztatja a 

szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről. 

 

Az értesítő a korábbiakhoz hasonló módon tartalmazza – többek közt – annak a szavazókörnek 

a sorszámát és a szavazóhelyiségnek a pontos címét, ahol Ön a szavazatát leadhatja, a szavazás 

idejét, valamint információt szolgáltat arról is, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített-e. 

Amennyiben az értesítőt nem kapja meg, vagy az elveszne, annak pótlását a Helyi 

Választási Irodától kérheti.  

 

A SZAVAZÁS HELYE, IDEJE 

 

A választópolgárok fő szabályként a lakóhelyük szerint kijelölt, a részükre megküldött 

Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhatnak, 6.00 órától 19.00 óráig. 

 

1. számú szavazókör (Iskola, Bicskei u. 2.)    

2. számú szavazókör (Iskola, Bicskei u. 2.)    

3. számú szavazókör (Iskola, Radák út 42.)    

4. számú szavazókör (Iskola, Radák u. 42.)    

5. számú szavazókör (Iskola, Szelei út 1.)     

6. számú szavazókör (Iskola, Szelei út 1.)     

7. számú szavazókör (Iskola, Abonyi L. u. 8.)    

8. számú szavazókör (Iskola, Abonyi L. u. 8.)    

9. számú szavazókör (Iskola, Szolnoki út 7.)    

10. számú szavazókör (Iskola, Szolnoki út 7)    

11. számú szavazókör (Óvoda, Tószegi út 58/a.)    

12. számú szavazókör (Óvoda, Tószegi út 58/a.)    

13. számú szavazókör (Iskola, Vasút út 118.)    

14. számú szavazókör (Iskola, Vasút út 118.)    

15. számú szavazókör (Művelődési Ház, Báthori út 2.)   

16. számú szavazókör (Művelődési Ház, Báthori út 2.)   



   

 A SZAVAZÁS MÓDJA 

 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri 

névjegyzékben szerepel. 

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi 

azonosítóját. A szavazólap átvételét a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken saját 

kezű aláírásával igazolja. 

A választópolgár a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a 

szavazóhelyiségben. 

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke 

igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem 

kötelezheti. 

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok 

akadályoz a szavazásban, általa választott segítő - ennek hiányában a szavazatszámláló 

bizottság két tagjának együttes - segítségét igénybe veheti. 

A látássérült választópolgár – ha ezt előzetesen igényelte - Braille-írással ellátott 

szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából. 

A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon 

nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában. 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, a jelölt neve feletti 

körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. 

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

kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott 

szavazólap helyett - választópolgáronként egyszer – új szavazólapot ad ki. 

A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló 

bizottság a szavazást lezárja. 

Figyelem! Az a választópolgár, aki 19.00 óra után - akár néhány perccel - érkezik, 

szavazatát akkor sem adhatja le, ha a szavazókör előtt a 19.00 óra előtt érkezők még 

sorban állnak.  

   

ÁTJELENTKEZÉS 

 

Ha Ön a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, és 

nem az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben kíván szavazni, átjelentkezésre irányuló 

kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelmében megjelölt magyarországi 

településen szavazhat. Ez irányú kérelmének legkésőbb 2019. október 09-én (szerda) 16.00 

óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. 

 

Az átjelentkezési kérelem visszavonására 

- levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás (e-mail útján 

történő ügyintézés) esetén 2019. október 09-én (szerda) 16.00 óráig, 

- személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás (ügyfélkapun 

keresztül történő ügyintézés) esetén 2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig 

van lehetőség. 

   



MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS 

 

Amennyiben Ön egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud 

megjelenni a szavazókörben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be 

- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 09-

én (szerda) 16.00 óráig, 

- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 

(péntek) 16.00 óráig, 

- 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 

(ügyfélkapun keresztül) 2019. október 13-án 12.00 óráig, 

- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással 

nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig. 

 

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, 

születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár szavazókör 

területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi 

lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna igénylés okát. 

  

Felhívom szíves figyelmüket, hogy aki mozgásában korlátozott, és nem a lakóhelyén 

(közismertebb néven: állandó bejelentett lakcímén) tartózkodik, mozgóurnát is csak az 

átjelentkezés szabályai szerint vehet igénybe! 

 

Figyelem! 

Az a választópolgár, aki nem az állandó lakcímén tartózkodik, és a jogszabályban 

biztosított határidőn belül nem élt az átjelentkezés lehetőségével, a szavazás napján a 

Szavazatszámláló Bizottságtól már nem tud mozgóurnát kérni, mivel a lakóhelytől eltérő 

helyen való szavazás érdekében átjelentkezésre 2019. október 09. napján 16.00 órát 

követően már semmilyen módon nincs lehetőség. 

   

KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

 

A fenti kérelmeket az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján 

(www.valasztas.hu) lehet benyújtani.  

Levél útján a lakóhelye szerinti helyi választási iroda felé (a mozgóurna iránti kérelmet arra a 

településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), vagy személyesen a lakóhelye vagy a 

bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába lehet benyújtani.  

A mozgóurna iránti kérelem az illetékes szavazatszámláló bizottság felé írásba foglalt 

meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem 

rendelkező személy általi kézbesítéssel is benyújtható. 

  

A kérelmek elérhetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu). 

 

Választással kapcsolatos kérdésekben a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében 

állunk szíves rendelkezésükre. 

 

http://www.valasztas.hu/
http://www.valasztas.hu/

