
 
A SZAVAZÁS RENDJE  

 

1. A szavazás helye és ideje 
A választópolgár – főszabály szerint – a lakcímének megfelelő szavazókörben a 

szavazóhelységben vagy mozgóurnával szavazhat. A szavazóhelységben a szavazás napján 

(2014. április 6. napján) 6 órától 19 óráig lehet szavazni. 

Ez alól 3 kivétel: 

 az átjelentkezéssel szavazó választópolgár, aki a lakcíme szerinti egyéni jelöltre 

szavaz, de nem a lakcímének megfelelő szavazókörben, hanem a kérelmében 

megadott település kijelölt szavazókörében. Arról azonban gondoskodni kell, hogy 

minden választópolgár szavazólapja a saját lakcíme szerinti egyéni választókerületbe 

kerüljön vissza, 

 a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár a külképviseleten szavazhat, 

 a levélben történő szavazás intézménye (regisztrált határon túli magyarok), a levélben 

szavazók névjegyzékébe felvett választópolgár számára teszi lehetővé a szavazat levél 

útján történő leadását. 

A szavazóhelységben a szavazás titkosságának az érdekében a szavazás zökkenőmentes 

lebonyolításához szükséges számú, de legalább 2 szavazófülkét kell kialakítani, és legalább 

két szavazóurnát szükséges elhelyezni, valamint legalább 1 mozgóurnát kell biztosítani. 

A szavazóhelységet a szavazás ideje alatt nem lehet bezárni, és a szavazást nem lehet 

meghosszabbítani, vagy – rendkívüli, a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a 

választás lebonyolítását veszélyeztető esemény kivételével – felfüggeszteni. Viszont az 

említett rendkívüli esetekben, amikor is a szavazás lehetetlenné válik, továbbá akkor, ha a 

szavazat számláló bizottság (továbbiakban: SZSZB) szavazóhelyiségben jelenlévő tagjainak a 

száma 3 alá csökken, a szavazást az SZSZB jelenlévő tagjai azonnal felfüggesztik, az urnát és 

iratokat zárolják. A felfüggesztésről a helyi választási irodát vezetőjét a szavazás törvényes 

folytatásának biztosítása érdekében haladéktalanul értesítik. 

Az SZSZB tagjai a szavazás időtartama alatt – hivatalos választási iratok és a hivatalosan 

elhelyezett toll kivételével – nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra 

alkalmas eszközt. 

 

2. A szavazás megkezdése 

A választópolgár - esetleg a segítője – a szavazóhelységben csak a választójoga 

gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat, de semmilyen módon nem akadályozhat más 

választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában. Az SZSZB az urnák 

állapotát valamint azt, hogy azok üresek, az elsőként szavazó választópolgárral együtt (aki 

nem lehet az SZSZB tagja és a jegyzőkönyvvezető) megvizsgálja. Az urnákat az elsőként 

szavazó választópolgár jelenlétében úgy kell lezárni, hogy azokból – az urna szétszedése 

nélkül – ne lehessen szavazólapot eltávolítani. Mindezt az SZSZB jelenlévő tagjai és az 

elsőként szavazó választópolgár a szavazóköri jegyzőkönyvön aláírásával tanúsítja. Az 

SZSZB a mozgóurnába ellenőrző lapot helyez, amely tartalmazza az ellenőrző lap 

elhelyezésének időpontját, valamint az SZSZB jelenlévő tagjainak és az elsőként szavazó 

választópolgárnak az aláírását. 

 



3. A szavazás módja 
A szavazóhelységben az a választópolgár szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzékben 

szerepel, ezért igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi 

azonosítóját. Az SZSZB visszautasítja azt a választópolgárt: 

 aki nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni, 

 továbbá nem szerepel a szavazóköri névjegyzékben, 

 illetve már szavazott, 

 vagy megtagadja a szavazólap átvételének az igazolását. 

Kérjük, szíveskedjenek figyelni okmányaik érvényességére (pl. a lejárt személyi 

igazolvány nem érvényes okmány)! Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy érvényes 

okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

Ha a szavazásnak nincs akadálya, az SZSZB átadja a két szavazólapot: 

 egy egyéni választókerületi szavazólapot, 

 és egy pártlistás szavazólapot, (regisztrált nemzetiségiek számára, nemzetiségének 

listás szavazólapját.) 

 valamint a szavazólapok elhelyezésére szolgáló borítékot. 

A szavazólapokat a bizottság - az átadás előtt - a választópolgár jelenlétében a bal felső 

sarkában bélyegzőlenyomattal lát el. Szükség esetén a bizottság – a választópolgár 

befolyásolása nélkül - a szavazás módját is megmagyarázza. A szavazólap kitöltésére 

szavazófülke áll rendelkezésre, amelynek igénybevétele azonban nem kötelező. Érvényesen 

szavazni csak a listán szereplő jelöltre, illetve listára lehet, mégpedig az ezek melletti körbe, 

tollal írt, két egymást metsző vonallal. Az egyéb megjelölések, mint pl. a jelölt nevének 

aláhúzása vagy kipipálása érvénytelenek, függetlenül attól, hogy a választópolgár akarata 

egyértelműen kiderül-e. Kitöltés után a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti 

(nem kötelező), és az urnába dobja. Ha a választópolgár a kitöltést elrontotta – és ezt az 

urnába dobás előtt jelzi – a rontott szavazólapot az SZSZB bevonja – külön e célra szolgáló 

borítékba helyezi – és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki, amit azonban 

választópolgáronként és szavazólap-fajtánként csak egyszer tehet meg. A 19 órakor sorban 

állók még szavazhatnak, de ezután az SZSZB a szavazást lezárja. A mozgóurnás szavazás 

megszervezését is úgy kell végrehajtani, hogy a mozgóurnát szállító bizottság két tagja a 

mozgóurnával 19 óráig a szavazóhelységbe visszaérjenek. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 143/A. (2) bekezdés második 

fordulata szerint: „..szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem 

végezhető.” 

Az autóbuszos szállítás fogalmának meghatározásához a közúti közlekedés szabályairól szóló 

1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet I. számú függelék II. e) alpontja alapját kell 

figyelembe venni. E jogszabályi rendelkezés szerint az autóbusz olyan személyszállítás 

céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött gépkocsi, amelyben – a vezető ülését 

is beleértve – kilencnél több állandó ülőhely van.  
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