
      

29/2000. (X. 27.) BM rendelet  
 
      
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a 

helyi népszavazáson és a helyi népi kezdeményezésen  
 
     A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 153. §-a (1) 
bekezdésének a) és c)-f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem el:  
     1. § (1) E rendelet alkalmazásában  
     a) települési szintű helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés: a települési - 
kivéve a fővárosi - önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó, továbbá a 
településrészt érintő helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés,  
     b) területi szintű helyi népszavazás és népi kezdeményezés: a megyei és a fővárosi 
önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó helyi népszavazás és népi 
kezdeményezés.  
     (2) A települési és a területi szintű helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés, 
szervezési, ügyviteli és számítástechnikai előkészítését, valamint lebonyolítását az e 
rendeletben foglaltak szerint látják el a választási irodák.  
      

I. Rész  
 
 
      

HELYI NÉPSZAVAZÁS  
 
 
      

I. Fejezet  
 
 
      

A VÁLASZTÁSI IRODA FELADATAI TELEPÜLÉSI SZINTŰ HELYI 
NÉPSZAVAZÁSON  

 
 
     2. § (1) A választási iroda  
     a) ellátja a népszavazás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési 
feladatokat;  
     b) gondoskodik a választópolgárok tájékoztatásáról, melynek keretében elkészíti a 
népszavazási eljárás naptár szerinti határidőit és határnapjait tartalmazó tájékoztatót, 
ellátja az egyéb tájékoztatási feladatokat;  
     c) gondoskodik a választási szervek tagjainak oktatásáról;  
     d) biztosítja a választási szervek működésének és a szavazás lebonyolításának 
tárgyi, technikai feltételeit;  
     e) ellátja a számítógépes rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatokat, ha a 
szavazatok összesítése és az eredmény megállapítása számítógépes támogatással 
történik;  



     f) ellátja a választási bizottság titkársági feladatait, döntésre előkészíti a választási 
bizottság hatáskörébe tartozó ügyeket;  
     g) a benyújtott jogorvoslati kérelmet és az ügy iratait a beérkezése napján 
továbbítja az elbírálására jogosult szervhez;  
     h) segítséget nyújt a választási bizottság részére a szavazatok összesítéséhez, a 
népszavazás eredményének megállapításához;  
     i) gondoskodik a választási iratok kezeléséről, biztonságos őrzéséről, továbbá a 
levéltárnak történő átadásáról, illetőleg megsemmisítéséről.  
      

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA  
 
 
     3. § (1) Minden településen önálló helyi választási iroda működik. Közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó településeken a helyi választási iroda feladatait a 
közös önkormányzati hivatal jegyzőjének vezetésével működő választási iroda látja el.  
     (2) A helyi választási iroda a vezetőjének döntése szerint használ számítógépet a 
választási feladatok ellátásához.  
      

A helyi választási iroda népszavazás-kezdeményezéssel kapcsolatos 
feladatai  

 
 
     4. § (1) A helyi választási iroda vezetője  
     a) dönt az aláírásgyűjtő ív hitelesítéséről, döntését a helyben szokásos módon 
közzéteszi,  
     b) az aláírásgyűjtő ív hitelesítéséről szóló döntésének jogerőre emelkedését 
követően az aláírásgyűjtő ívet hitelesítési záradékkal látja el, és a hitelesített 
aláírásgyűjtő ívet átadja a kezdeményezőnek. A hitelesítési záradék tartalmazza a 
hitelesítő megnevezését, a hitelesítő határozat jogerőre emelkedésének napját, a helyi 
választási iroda vezetőjének aláírását és bélyegzőjének lenyomatát;  
     c) adatot igényel a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatalától a 
választójoggal nem rendelkező polgárokról, az aláírások ellenőrzése céljából,  
     d) tájékoztatja a területi választási iroda vezetője útján az Országos Választási 
Irodát az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának benyújtásáról (a kérdés megjelölésével 
együtt), valamint a hitelesítéssel kapcsolatos döntéséről (a hitelesítést megtagadó 
döntés esetén annak indokáról is), a döntés elleni kifogásról és a jogorvoslat 
eredményéről; az aláírások benyújtását követően ismételt tájékoztatást ad az 
aláírások ellenőrzésének eredményéről és a képviselő-testületnek (közgyűlésnek) a 
népszavazás elrendelésével kapcsolatos döntéséről vagy a polgármester elutasító 
döntéséről és annak indokáról.  
     (2) A helyi választási iroda  
     a) az aláírások tételes vizsgálatával vagy statisztikai és matematikai módszerek 
alkalmazásával adatot szolgáltat a helyi választási bizottságnak az érvényesnek 
tekinthető aláírások számának megállapításához;  
     b) a Ve. 136. § (1) bekezdésében meghatározott esetben közreműködik az 
aláírásgyűjtő ívet aláíró választópolgárok személyazonosságának ellenőrzésében.  
     c) a Ve. 121. §-a alapján gondoskodik az aláírásgyűjtő ívek megsemmisítéséről és 
erről jegyzőkönyvet vesz fel.  
      
A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőző időszakban  



 
 
     5. § (1) A helyi választási iroda  
     a) hirdetményt bocsát ki a névjegyzék közszemlére tételének időpontjáról, és 
közszemlére teszi a névjegyzéket;  
     b) értesítő megküldésével tájékoztatja a választójoggal rendelkező polgárokat a 
névjegyzékbe történő felvételükről;  
     c) fogadja a szavazatszámláló bizottságokba és a helyi választási bizottságba 
delegált tagok bejelentését, gondoskodik eskütételükről, a helyben szokásos módon 
közzéteszi a szavazatszámláló bizottságok és a helyi választási bizottság tagjainak 
továbbá a helyi választási iroda vezetőjének nevét, valamint a helyi választási iroda 
hivatali helyiségének címét;  
     d) megszervezi a mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnás szavazását;  
     e) gondoskodik a helyben készülő nyomtatványok előállításáról, valamint az egyéb 
nyomtatványok beszerzéséről;  
     f) a szavazást megelőző napon előkészíti és átvételi elismervénnyel átadja a 
szavazatszámláló bizottságok elnökei vagy helyetteseik részére a szavazás 
lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat és a bélyegzőket;  
     g) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, valamint a 
szavazóhelyiségek felszerelését.  
     h) a helyben szokásos módon, legkésőbb a népszavazás kitűzését követő 5. napon 
közzéteszi, valamint az OVI részére megküldi annak a szavazókörnek a címét, ahol 
azok a választópolgárok szavazhatnak, akiknek a lakcíme csak a település 
megnevezését tartalmazza.  
     (2) A helyi választási iroda vezetője  
     a) gondoskodik a névjegyzék összeállításáról, folyamatos vezetéséről, a 
névjegyzékbe való felvételről szóló értesítők elkészítéséről, kézbesítéséről. Adatot 
igényel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi 
szervtől a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok jegyzékének 
összeállításához és folyamatos vezetéséhez;  
     b) legkésőbb a beérkezést követő napon dönt a névjegyzékből való kihagyás, 
illetőleg törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatti kifogásokról. Elutasító 
döntése esetén a kifogást haladéktalanul, legkésőbb a beérkezését követő napon 
továbbítja a bírósághoz;  
     c) bejelentett igény alapján, díjfizetés ellenében a közszemlére tett névjegyzék 
másolatát átadja az igénylőnek;  
     d) megszervezi a szavazóköri jegyzőkönyvek átvételét, ellenőrzését és 
feldolgozását;  
     e) a szavazást megelőző nap 16 órakor szavazókörönként lezárja és hitelesíti a 
névjegyzékeket.  
      

A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján  
 
 
     6. § (1) A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető  
     a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében;  
     b) gondoskodik a névjegyzék, valamint a visszautasítottak jegyzéke és a 
mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről;  
     c) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvet 
továbbítja a helyi választási iroda vezetőjének;  
     d) közreműködik a jegyzőkönyvek másolatainak és a hozzájuk tartozó 



határozatoknak, a rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyveknek a 
szavazatszámláló bizottság megbízott tagjai részére történő átadásában;  
     e) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában és annak, valamint az 
egyéb választási iratoknak a helyi választási iroda székhelyére történő szállításában.  
     (2) A helyi választási iroda  
     a) biztosítja a szavazatszámláló bizottságok működésének és a szavazás 
törvényességének feltételeit;  
     b) gondoskodik a szavazókörökből érkező adatok fogadásáról, összesítéséről, 
biztosítja az ezen feladatok elvégzéséhez szükséges technikai eszközök működését.  
     (3) A HVI vezetője a póttagok vagy más SZSZB tagjai közül kiegészíti az SZSZB-t, 
ha tagjainak száma kevesebb, mint öt - a település szintű lakcímmel rendelkező 
választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör SZSZB-je esetén hét - fő.  
      

A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően  
 
 
     7. § (1) A helyi választási iroda  
     a) gondoskodik a szavazatszámláló bizottságtól átvett szavazóköri jegyzőkönyvek, 
továbbá az egyéb választási iratok biztonságos tárolásáról;  
     b) a szavazóköri jegyzőkönyveket a helyi választási iroda vezetőjének utasítása 
szerint feldolgozza, figyelemmel a Ve. 73. § (3) bekezdésében előírt határidőre;  
     c) segítséget nyújt a helyi választási bizottság részére a népszavazás eredményének 
megállapításához.  
     d) gondoskodik a szavazóköri és az összesítő jegyzőkönyvek nyilvánosságának 
biztosításáról;  
     e) a választási iratokat (a jegyzőkönyvek kivételével) a szavazást követő 90. nap 
utáni munkanapon - ennél tovább tartó jogorvoslat esetén az ügy jogerős lezárását 
követően - megsemmisíti.  
     (2) A helyi választási iroda vezetője tájékoztatja a területi választási irodát a 
népszavazás eredményéről.  
      

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA  
 
 
     8. § A területi választási iroda vezetője ellenőrzi a helyi választási iroda 
tevékenységét, az előírt tájékoztatási feladatok teljesítését, az adatokat továbbítja az 
Országos Választási Iroda részére.  
      

II. Fejezet  
 
 
      

A VÁLASZTÁSI IRODÁK FELADATAI TERÜLETI SZINTŰ HELYI 
NÉPSZAVAZÁSON  

 
 
     9. § A területi szintű helyi népszavazáson az I. fejezet rendelkezéseit az e 
fejezetben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni.  
      

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA  



 
 

10. § (1) A helyi választási iroda a területi választási iroda vezetőjének 
rendelkezésére figyelemmel, az előírt ütemtervnek megfelelően a szavazóköri 
jegyzőkönyveket haladéktalanul feldolgozza.  
     (2) A helyi választási iroda vezetője a szavazást megelőző nap 16 órakor 
szavazókörönként lezárja és hitelesíti a névjegyzékeket, kitölti a Zárólap című 
bizonylatot.  
      

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA  
 
 

11. §  
      

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a 
szavazás napját megelőző időszakban  

 
 

12. §  
      

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a 
szavazás napján  

 
 

13. §  
      

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a 
szavazás napját követően  

 
 

14. §  
      

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA  
 
 
     15. §  
      

A területi választási iroda népszavazás-kezdeményezéssel kapcsolatos 
feladatai  

 
 
     16. § A 4. § (1) bekezdésében előírt feladatokat a területi választási iroda vezetője, 
a 4. § (2) bekezdésében írtakat a területi választási iroda teljesíti.  
      

A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőző 
időszakban  

 
 
     17. § (1) A területi választási iroda  



     a) fogadja a területi választási bizottságba delegált tagok bejelentését, gondoskodik 
eskütételükről, a helyben szokásos módon közzéteszi a területi választási bizottság 
tagjainak, a területi választási iroda vezetőjének nevét, valamint a területi választási 
iroda hivatali helyiségének címét;  
     b)  
     (2) A területi választási iroda vezetője  

a) irányítja és ellenőrzi a helyi választási irodák tevékenységét;  
     b) meghatározza a helyi készítésű nyomtatványok előállításának és az egyéb 
nyomtatványok beszerzésének rendjét;  
     c) dönt a napközbeni jelentésről, szabályozza annak rendjét;  
     d) kiadja a jegyzőkönyvek továbbításának és feldolgozásának végrehajtási 
szabályairól szóló utasítását, a Ve. 73. § (3) bekezdésére figyelemmel.  
      

A területi választási iroda feladatai a szavazás napján  
 
 
     18. § (1) A területi választási iroda gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó 
zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a zavar, vészhelyzet 
tartalékmegoldásának alkalmazásáról, és erről tájékoztatja az Országos Választási 
Iroda vezetőjét.  
     (2)  
      

A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően  
 
 
     19. § (1) A területi választási iroda  
     a) fogadja a szavazóköri jegyzőkönyveket, gondoskodik biztonságos tárolásukról;  
     b) gondoskodik a szavazóköri jegyzőkönyveknek a 17. § (2) bekezdésének d) 
pontjában foglalt utasítás szerinti feldolgozásáról;  
     c) a területi választási bizottság választási eredményt megállapító döntésének 
előkészítéseként tételesen ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes 
adatok azonosságát, és arról jelentést tesz a területi választási bizottságnak.  
     (2) A területi választási iroda vezetője tájékoztatja az Országos Választási Irodát a 
népszavazás eredményéről.  
      

II. Rész  
 
 
      

HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS  
 
 
     20. § A helyi népi kezdeményezésre e rendelet 4. §-ának rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.  
      

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 
 
     21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
     (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően kezdeményezett helyi 



népszavazás és népi kezdeményezés esetében kell alkalmazni.  
     Dr. Pintér Sándor s. k.,  
     belügyminiszter  
      

1. számú melléklet a 29/2000. (X. 27.) BM rendelethez  
 
 
      

A választójogosultság nyilvántartásával összefüggő feladatok  
 
 
     I. A névjegyzék és értesítő elkészítése  
     1. A HVI vezetője településen (fővárosi kerületben), illetve a település 
népszavazással érintett részén belül (a továbbiakban együtt: település) 
szavazókörönként elkészíti vagy elkészítteti a névjegyzéket, valamint a névjegyzékbe 
való felvételről szóló értesítőket.  
     2. A névjegyzék elkészítéséhez a HVI vezetője a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervtől adatot igényel a választójoggal 
nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartásából, amelynek alapján a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv összeállítja a 
választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok jegyzékét, és azt - a HVI 
vezetőjének választása szerint - közvetlenül vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal 
útján megküldi a HVI részére.  
     3. A HVI vezetője a névjegyzéket papíron vezeti tovább, vagy annak 
továbbvezetéséhez számítógépet használhat.  

4. A HVI vezetője - ha a névjegyzék papír alapon történő továbbvezetése mellett 
döntött - a névjegyzéket a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a 
választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok jegyzékének adatait felhasználva, 2 
példányban készíti vagy készítteti el. A névjegyzék első példánya nem tartalmazza a 
választópolgárok személyi azonosítóját. A névjegyzék második példánya a 
választópolgárok személyi azonosítóját is tartalmazza. A közszemlére tételre a 
névjegyzék első példánya szolgál.  

5. A HVI vezetője - ha a névjegyzék továbbvezetéséhez számítógépet használ - a 
választójoggal rendelkezők névjegyzékét a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, 
valamint a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása 
adatainak felhasználásával készíti el és 1 példányban nyomtatja ki, mely nem 
tartalmazza a választópolgárok személyi azonosítóját. A közszemlére tételre a 
névjegyzék e példánya szolgál. A szavazókörökbe a névjegyzékzáráskor nyomtatott 
névjegyzék kerül.  
     6. A HVI vezetője zárt borítékban küldi meg a választópolgároknak a névjegyzékbe 
vételükről szóló értesítőt.  
     II. A névjegyzék vezetése a szavazás napjáig  
     7. A névjegyzéket a HVI vezetője a szavazást megelőző nap 16 óráig a 9. pontban 
leírtak szerint, papíron vagy számítógépen vezeti tovább.  
     8. Az egynél több szavazókörrel rendelkező települések esetén a HVI vezetője 
felveszi az általa kijelölt szavazókör névjegyzékére azokat a választópolgárokat, 
akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott 
település megnevezését tartalmazza.  
     9. A névjegyzék továbbvezetése:  
     a) A HVI vezetője a hozzá a polgárok személyi adatainak és lakcímének 



nyilvántartását kezelő központi szervtől érkezett, a személyi adatokban és 
lakcímekben bekövetkezett változásokról, valamint a választójoggal nem rendelkező 
polgárok adataiban bekövetkezett változásokról kapott értesítések, továbbá az 
illetékességi területén teljesített lakcímbejelentések és bekövetkezett adatváltozások 
alapján a névjegyzék mindkét példányát továbbvezeti:  
     1. a választójogosultság ellenőrzését követően felveszi a névjegyzékbe  
     - az illetékességi területén lakóhelyet - ennek hiányában tartózkodási helyet - (a 
továbbiakban együtt: lakóhely) létesített választópolgárt,  
     - az időközben magyar állampolgárság, ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti 
letelepedési engedély vagy EK letelepedési engedély, menekült státus megszerzése 
révén választójogosulttá vált polgárt, illetőleg regisztrációs igazolás vagy állandó 
tartózkodási kártya megszerzése révén választójogosulttá vált uniós állampolgárt 
(függetlenül attól, hogy rendelkezik-e már a polgár személyi azonosítóval),  
     - a házasságkötés révén választójogosulttá vált polgárt, valamint  
     - a választójogát időközben visszanyert polgárt;  
     2. törli a névjegyzékről  
     - az illetékességi területén lakóhelyét megszüntető választópolgárt (a településen 
belüli lakcímváltozás kivételével),  
     - az időközben elhalálozott választópolgárt,  
     - azt a polgárt, akinek magyar állampolgársága, tartózkodási joga, állandó 
tartózkodási joga, bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása megszűnt, 
továbbá  
     - azt a polgárt, aki választójogát elvesztette;  
     3. átvezeti az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező polgárok tekintetében  
     - a névváltozásokat,  
     - a településen belüli lakcímváltozásokat.  
     b) A HVI vezetője a polgár által benyújtott kifogásnak helyt adó jegyzői vagy 
bírósági döntés alapján - a döntésnek megfelelően - az érintettet a névjegyzékre 
felveszi, abból adatait törli, vagy abban adatait helyesbíti. Az előzőeknek megfelelően 
jár el a HVI vezetője abban az esetben is, ha a hibát a névjegyzék ellenőrzése közben 
észlelte. A felvételről, törlésről, helyesbítésről a választópolgárnak értesítést kell 
küldeni.  
     c) A HVI vezetője a választást megelőző nap 16 óra után a névjegyzéket az utolsó 
sorszám után következő sor áthúzásával lezárja, felvezeti rá a zárásig töröltek és 
felvettek, valamint a névjegyzéken a záráskor szereplő választópolgárok számát, 
továbbá aláírásával és pecsétjével hitelesíti. Ezt követően - területi népszavazás esetén 
- a HVI vezetője 1 példányban kitölti a "Zárólap"-ot.  
     10. A HVI vezetője a lezárt és hitelesített névjegyzéket a szavazatszámláló bizottság 
elnökének, elnökhelyettesének adja át.  
     III.  
     11.  
     12.  
     IV. A választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok jegyzékének vezetése  
     13. A választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartásában a 2. 
pont szerinti jegyzékek elkészítését követően bekövetkezett változásokat tartalmazó 
állományokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő 
központi szerv a szavazást megelőző 5. napon továbbítja a HVI részére.  
     14. A HVI vezetője a 2. pont szerinti jegyzéket a változásjegyzék segítségével 
felülvizsgálja, majd a szükséges korrekciókat az alábbiak szerint végzi el:  
     - törli a jegyzékből azokat, akik választójogukat visszanyerték, és egyidejűleg 
felveszi őket a névjegyzék soron következő sorszáma alá;  



     - felveszi a jegyzékbe azokat, akik választójogukat elveszítették, és egyidejűleg a 
névjegyzék megfelelő sorszámánál törli őket.  
     V. A személyazonosság és a lakcím igazolása a szavazás során  
     15. A választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét a következő igazolványok 
bemutatásával igazolhatja:  
     a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító igazolvánnyal;  
     b) érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel, vagy 2001. 
január 1-jét követően kiállított érvényes vezetői engedéllyel és érvényes 
lakcímigazolvánnyal.  
     16.  
      

1. melléklet 1. minta  
 
 
     lapszám: _______  
      

VÁLASZTÓJOGOSULTAK NÉVJEGYZÉKE  
 
 
      

MEGYE TELEPÜLÉS ........ SZ. SZAVAZÓKÖR  
 
 
       

1. 

CSALÁDI NÉV ÉS UTÓNÉV1 UTÓNÉV2  SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS 
UTÓNÉV                                                       ____________________________ 
LAKCÍM                                                                                                           A választópolgár saját kezű aláírása

2 

MINTA BÉLA ÁRPÁD                                                                                             1934. 12. 
03.                                                                                                                          ____________________________
1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 4. AJTÓ      A választópolgár saját kezű aláírása

3 

MINTA BÉLA ÁRPÁD                                                                                             1950. 01. 
01                                                                                                                          ____________________________ 
1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 4. AJTÓ       A választópolgár saját kezű aláírása

4. 

MINTA JÓZSEFNÉ KISS 
ÉVA                                                                                                     ____________________________ 1111 
BUDAPEST, PÉLDA U. 4.                                                                 A választópolgár saját kezű aláírása 

... 

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

.....................................................................................                                   ____________________________ 

.....................................................................................                                     A választópolgár saját kezű aláírása

 
     lapszám: _______  
      

VÁLASZTÓJOGOSULTAK NÉVJEGYZÉKE  



 
 
      

MEGYE TELEPÜLÉS ........ SZ. SZAVAZÓKÖR  
 
 
      

/Jegyző munkapéldánya/  
 
 
       

1. 

CSALÁDI NÉV ÉS UTÓNÉV1 SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS 
UTÓNÉV                                                                   Személyi azonosító LAKCÍM  

2 

MINTA BÉLA 
ÁRPÁD                                                                                                                                     1-
341203-3456 1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM 4. AJTÓ 

3 

MINTA BÉLA 
ÁRPÁD                                                                                                                                     1-
500101-0011 1111 BUDAPEST,  PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM 4. AJTÓ  

4. 

MINTA JÓZSEFNÉ KISS 
ÉVA                                                                                                                 2-560302-1234 
1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4. 

... 

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

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

.....................................................................................                                              __-
________-____ 

 
      

1. melléklet 2. minta  
 
 
      
ÉRTESÍTŐ 
a választók névjegyzékébe történő felvételről 
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! Értesítem, hogy a ............... év .......................................... hó .............. napjára kitűzött 
helyi népszavazáson ............................................................................................. településen / Budapest ............ kerületében 
a(z) ..................... számú szavazókörben ............................. sorszám alatt szerepel a választók névjegyzékében. 

Személyi azonosító:   
A szavazókör címe:   
A szavazás időpontja   
Családi és utónév: 
Lakcím: 

  

 
      



TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 
Kérjük, hogy ezt az értesítőt a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szíveskedjék megőrizni, és 
a szavazás napján magával hozni. 
Szavazni csak személyesen lehet, a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 
- a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy  
   

  - személyazonosító igazolvány vagy   

- lakcímigazolvány ÉS  - útlevél vagy  
 - 2001. január 1-jét követően magyar hatóság által kiállított vezetői engedély 
Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a polgármesteri hivatalt erről személyesen vagy levélben 
értesíteni. 

Választási Iroda 

   
      

1. melléklet 3. minta  
 
 
      
ZÁRÓLAP a választójogosultak számának megállapításához   

LAPSZÁM: ...............   

MEGYE/FŐVÁROS: ...............................................................................   

TELEPÜLÉS/KERÜLET: ........................................................................   

SZAVAZÓKÖRI 
SORSZÁM 

VÁLASZTÓPOLGÁROK 
SZÁMA A 
NÉVJEGYZÉKKÉSZÍTÉS 
IDŐPONTJÁBAN  

A NÉVJEGYZÉK VÁLASZTÁST 
MEGELŐZŐ NAPON TÖRTÉNŐ 

  

ZÁRÁSÁIG 
TÖRÖLT  

ZÁRÁSÁIG 
FELVETT  

ZÁRÁSAKOR A 
NÉVJEGYZÉKBEN 
SZEREPLŐ 

  

VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMA    

1 2 3 4 5   

ÁTHOZAT:           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ÁTVITEL:            

ÖSSZESEN:           

ELLENŐRZÉS: 5=2+4-3     

........... év ............................ hó 

......... nap. 
P. H. ................................................. HVI vezetője 

 
      

2. számú melléklet a 29/2000. (X. 27.) BM rendelethez  
 
 
      

A népszavazás eredményének megállapításával összefüggő feladatok  
 
 
     I. A választási irodák feladatai a települési szintű helyi népszavazáson  
     1. A helyi választási iroda feladatai  
     1.1. Jogi és számszaki szempontból ellenőrzi a beérkezett szavazóköri 
jegyzőkönyvek rovatainak pontos kitöltését. A hibás jegyzőkönyveket javításra 
visszaadja a szavazatszámláló bizottságnak.  
     1.2. A szavazóköri jegyzőkönyvek és az összesítő jegyzőkönyv 1. példányát 90 nap 
után irattározza.  
     1.3. A szavazóköri jegyzőkönyvek és az összesítő jegyzőkönyv 2. példányát a 
jogorvoslati határidő lejártát követő napon, jogorvoslat esetén az ügy jogerős lezártát 
követően a területi választási iroda útján az Országos Választási Irodához eljuttatja.  
     2. A területi választási iroda feladatai  
     2.1. A szavazóköri jegyzőkönyvek és az összesítő jegyzőkönyv 2. példányát a 
jogorvoslati határidő elteltét - jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás befejezését - 
követően az Országos Választási Iroda részére megküldi.  
     3. Az Országos Választási Iroda feladatai  
     3.1. Fogadja a szavazóköri jegyzőkönyvek és az összesítő jegyzőkönyv 2. példányát 
a jogorvoslati határidő elteltét - jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás befejezését - 



követően, és azokat megküldi az Országos Levéltár részére.  
     II. A választási irodák feladatai a területi szintű népszavazáson  
     4. A helyi választási iroda feladatai  
     4.1. Jogi és számszaki szempontból ellenőrzi a beérkezett szavazóköri 
jegyzőkönyvek rovatainak pontos kitöltését. A hibás jegyzőkönyveket javításra 
visszaadja a szavazatszámláló bizottságnak.  

4.2. A területi választási iroda vezetőjének rendelkezésére figyelemmel az előírt 
ütemtervnek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyv 2. példányát haladéktalanul 
továbbítja.  
     4.3. A szavazóköri jegyzőkönyvek 1. példányát 90 nap, illetve jogorvoslat esetén - a 
90 napot meghaladó elbírálást követően - az ügy jogerős lezárása után irattározza.  

5.  
     6. A területi választási iroda feladatai  
     6.1. Fogadja a szavazóköri jegyzőkönyvek 2. példányát.  
     6.2. A szavazást követő napon közreműködik a népszavazás eredményét tartalmazó 
összesítő jegyzőkönyv kiállításában.  
     6.3. Az eredmény jogerőssé válását követően a szavazóköri jegyzőkönyvek és az 
összesítő jegyzőkönyv 2. példányát az Országos Választási Iroda részére megküldi.  
     6.4. Az összesítő jegyzőkönyv 1. példányát és a szavazóköri jegyzőkönyvek 2. 
példányát 90 nap, illetve jogorvoslat esetén - a 90 napot meghaladó elbírálást 
követően - az ügy jogerős lezárása után irattározza.  
     7. Az Országos Választási Iroda feladatai  
     7.1. Fogadja a szavazóköri jegyzőkönyvek és az összesítő jegyzőkönyv 2. példányát, 
és azokat megküldi az Országos Levéltár részére."  
      

2. melléklet 1. minta  
 
 
      
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ ŐKÖNYV  A

HELYI NÉPSZAVAZÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZ ŐKÖNYVE  

..............................................................                megye/főváros A szavazatszámláló bizottság 
állítja ki két példányban! 

..............................................................            település/fővárosi kerület Ez a ................. számú példány.

    szavazókör 

Készült ......................................................................... ............... év ......................................... hó ............... napján 
település (fővárosi kerület) alábbi helyen lévő szavazóköri helyiségében: 
............................................................................................................................................................................................

  

 
     Az urna lezárásakor jelen vannak:  
      
Név Aláírás Név Aláírás 

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

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

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

a szavazatszámláló bizottság elnöke 10. .................................................



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P. H. ................................................. .................................................

Jegyzőkönyvvezető 

 
     A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az 
urna üres, és ennek megállapítása után az elsőként szavazó választópolgár 
jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellenőrző lapot elhelyezte.  
     A szavazás ......... órakor kezdődött.  
      

2. melléklet 1. minta  
 
 
      
B   SZAVAZÓKÖRI JEGYZ ŐKÖNYV    

............................................................................................................................. 
főváros, kerület / megye, település 

    számú 
szavazóköre 

  

A NÉPSZAVAZÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE    

a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma   

A szavazást 
megelőző nap 16 
óráig a 
névjegyzékbe 
felvett 
választópolgárok 
száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe 
felvett 
választópolgárok 
száma 

A választópolgárok 
száma a 
névjegyzékben a 
választás 
befejezésekor 

  

Visszautasított 
választópolgárok 
száma   

Szavazóként 
megjelentek 
száma 

  

A B C D E   

            



 
     b) A jegyzőkönyvben szereplő C lapok száma (db): _________  
      

Figyelem!  
 
 
     A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok 
összegével (C = A + B)  
      

2. melléklet 1. minta  
 
 
      
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ ŐKÖNYV  

..........................................................................................................         számú szavazókör                     fő

település 

A kérdés szövege: 
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

A szavazás adatai 

Az urnában lévő 
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen szavazatok 
száma 

Érvényes szavazatok 
száma 

F G H I  

        

 
      

AZ ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT  
 
 
      
IGEN 
szavazatok 
száma 

NEM 
szavazatok 
száma 

  

J K    

      

 
     Érvényes szavazatok száma összesen: I = (J+K) ...............................  
     Rontott szavazólapok száma: ............................................................  
      

Figyelem!  
 
 
     a) Népszavazási kérdésenként külön C lapot kell kitölteni.  
     b) A C lapon szereplő válaszokra leadott érvényes szavazatok száma összegének 
meg kell egyeznie a I rovatba beírt számmal! (I = J+K)  



     c) A G rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a C oldalon az F rovatokba 
beírt szám és az E rovatba írt szám különbségével. Többlet szavazólap esetén a 
különbség pozitív előjelű, ha az urnából hiányzik szavazólap, negatív előjelű (G = F-E; 
G = F-E)  
     d) A C oldalon az F rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a H és I 
rovatokba beírt számok összegével. (F = H +I)  
      

2. melléklet 1. minta  
 
 
      
D SZAVAZÓKÖRI JEGYZ ŐKÖNYV  

..............................................................               számú szavazókör       főváros, kerület / megye, település 

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 

  Név Aláírás Név Aláírás 

1. ................................................. ............................................. 9. 
.............................................. 

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

  a szavazatszámláló bizottság elnöke 10. 
............................................ 

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

2. ................................................. ............................................. 11. 
........................................... 

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

3. ................................................ ............................................. 12. 
........................................... 

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

4. ................................................. ............................................. 13. 
........................................... 

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

5. ................................................. ............................................. 14. 
........................................... 

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

6. ................................................. ............................................. 15. 
........................................... 

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

7. ................................................. ............................................. 16. 
........................................... 

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

8. ................................................. ............................................. 17. 
........................................... 

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

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P. H.   

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

  Jegyzőkönyvvezető 

A szavazás ........... órakor befejeződött, az urna sértetlen és az ellenőrző lap 
az urnában volt. A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat 1. kérdésnél 

  alkalommal 

2. kérdésnél   alkalommal 

X. kérdésnél   alkalommal számlálta meg 

A jegyzőkönyv 1. példányának mellékletei: - a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 



szavazás közben előfordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása 
érdekében tett intézkedései. A jegyzőkönyv első és második példányát, valamint a mellékleteiket a helyi választási irodához 
kell szállítani. A JEGYZŐKÖNYV EGY-EGY MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT ÁTVETTÉK: 

Név Megbízó szervezet Aláírás 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
      

2. melléklet 2. minta  
 
 
      
ÖSSZESÍTŐ JEGYZŐKÖNYV    A 
 
      

HELYI NÉPSZAVAZÁS ÖSSZESÍTŐ JEGYZŐKÖNYVE  
 
 
      
...........................................................................                     megye/főváros A helyi/területi választási 

bizottság állítja ki 
példányban!

...........................................................................           település/fővárosi 
kerület 

Ez a ................. számú példány.

Készült ............... év ......................................... hó ............... napján ...................................................... település/f
kerület/megye/főváros választási bizottságának az alábbi helyen lévő helyiségében: 
.....................................................................................................................................................................................................................

Jelen vannak: 

Név Aláírás Név Aláírás

1. ............................................. ................................................. 9. 
.............................................. 

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

a választási bizottság elnöke 10. 
............................................ 

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

2. .............................................. ................................................. 11. 
............................................ 

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

3. .............................................. ................................................. 12. 
............................................ 

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



4. .............................................. ................................................. 13. 
............................................ 

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

5. .............................................. ................................................. 14. 
............................................ 

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

6. .............................................. ................................................. 15. 
............................................ 

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

7. .............................................. ................................................. 16. 
............................................ 

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

8. .............................................. ................................................. 17. 
............................................ 

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

a választási bizottság tagjai P. H. 

 
      

2. melléklet 2. minta  
 
 
      
B     

....................................................................................................           főváros, kerület / megye, 
település 

  

A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYE    

a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma   

A szavazást 
megelőző nap 16 
óráig a 
névjegyzékbe 
felvett 
választópolgárok 
száma 

A szavazás 
napján a 
névjegyzékbe 
felvett 
választópolgárok 
száma 

A 
választópolgárok 
száma a 
névjegyzékben a 
választás 
befejezésekor 

  

Visszautasított 
választópolgárok 
száma   

Szavazóként 
megjelentek 
száma 

  

A B C D E   

            

 
     b) A jegyzőkönyvben szereplő C lapok száma (db): _________  
      

Figyelem!  
 
 
     A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok 
összegével (C = A + B)  
      

2. melléklet 2. minta  
 
 
      
NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYE  C/...



...........................................................................           főváros, kerület / megye, település 

a) A kérdés szövege: ................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

b) A szavazás adatai 

Az urnában lévő 
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok 
száma 

  

F G H I    

          

AZ ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT   

IGEN szavazatok 
száma 

NEM 
szavazatok 
száma 

  
A népszavazás   

J K  Érvénytelen   

    Érvényes, de 
eredménytelen Érvényes 
és eredményes* 

  

 
     Érvényes szavazatok száma összesen: I = (J+K) ............................  
      

Figyelem!  
 
 
     a) Népszavazási kérdésenként külön C lapot kell kitölteni.  
     b) A C lapon szereplő válaszokra leadott érvényes szavazatok száma összegének 
meg kell egyeznie a I rovatba beírt számmal! (I=J+K)  
     c) A G rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a C oldalon az F rovatokba 
beírt szám és az E rovatba írt szám különbségével. Többlet szavazólap esetén a 
különbség pozitív előjelű, ha az urnából hiányzik szavazólap, negatív előjelű (G = F-E; 
G = F-E)  
     d) A C oldalon az F rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a H és I 
rovatokba beírt számok összegével. (F = H + I)*  
     A nem kívánt rész törlendő!  
      

2. melléklet 2. minta  
 
 
      
D   

...........................................................................      főváros, kerület / megye, település A 
JEGYZŐKÖNYV EGY-EGY MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT ÁTVETTÉK: 

Név Megbízó szervezet Aláírás   

        

        



        

        

        

        

        

        

 
      

3. számú melléklet a 29/2000. (X. 27.) BM rendelethez  
 
 
      

Kötelezően használandó nyomtatványok jegyzéke és mintái  
 
 
      
  Nyomtatvány megnevezése Mintája 

1. Választójogosultak névjegyzéke 1.mell. 1. minta 

2. Értesítő 1.mell. 2. minta 

3. Zárólap a választójogosultak számának megállapításához 1.mell. 3. minta 

4. Szavazóköri jegyzőkönyv 2. mell. 1. minta 

5. Összesítő jegyzőkönyv 2. mell. 2. minta 

6. Átvételi elismervény 3. mell. 1. minta 

7. Megbízás SZSZB/HVB/TVB tagnak 3. mell. 2. minta 

8. Nyilvántartás a mozgóurnát kérőkről 3. mell. 3. minta 

9. Visszautasítottak jegyzéke 3. mell. 4. minta 

10. Ellenőrző lap 3. mell. 5. minta 

11. Átvételi elismervény (SZSZB-től) 3. mell. 6. minta 

12. Aláírásgyűjtő ív 3. mell. 7. minta" 

 
      

3. melléklet 1. minta  
 
 
      
........................................................... település/fővárosi kerület 

........................................... számú szavazóköre 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY  

........................................................................ (név), a fenti szavazókör szavazatszámláló bizottságának 
elnöke .......... év ............................................. hónap ................... napján a helyi választási iroda 
vezetőjétől a népszavazásra az alábbi nyomtatványokat és felszerelési tárgyakat vette át: 



Sorszám Nyomtatvány, eszköz megnevezése db   

1. névjegyzék __________   

2. pótlap a névjegyzékhez __________   

3. visszautasítottak jegyzéke __________   

4. boríték a szavazólapokhoz __________   

5. szavazóköri jegyzőkönyv __________   

6. nagy alakú boríték a jegyzőkönyv továbbításához __________   

7. urnazáró címkék (az urnák lepecsételéséhez) __________   

8. ellenőrző lap (az urnák lezárásának és sértetlenségének 
igazolásáról) 

__________ 
  

9. szavazólapok lebélyegzésére szolgáló bélyegző __________   

10. bélyegzőpárna __________   

11. urnalekötő szalag __________   

12. toll a szavazáshoz és felfüggesztő zsinór __________   

13. nyilvántartás a mozgóurnát kérőkről __________   

14. szavazólap-kötegelő csík __________   

15. ................ szavazólap __________   

16. ............... szavazólap     

A 9. sorszám alatti bélyegző lenyomata:     

A szavazólapokat megszámolta: .............................................................. 
.............................................................. 

  

      

..........................., .......... év .................... hó ........ 
nap 

  
  

........................................................................... a 
helyi választási iroda vezetője 

........................................................................... a 
szavazatszámláló bizottság elnöke 

  

 
      

3. melléklet 2. minta  
 
 
      
...................................................... megbízásra jogosult szervezet 

MEGBÍZÁS  

Személyi azonosító: |_|-|_|_|_|_|_|_|-|_|_|_|_| 

............................................................................................................................................................................................................
(név) 

.............................................................................................................................................................................................. 
(lakcím) szám alatti lakost a fenti szervezet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alapján 
a(z)....................................................... év ........................ hó ............ napjára kitűzött helyi népszavazáson 



........................................................................ település/fővárosi 

............................................................................................................................... kerület/megye/főváros .............. számú 
szavazókör 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG / HELYI VÁLASZTÁSI BIZOT TSÁG / TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG* 
TAGJÁNAK 

megbízta. 

......................................, ....... év .................................... hó .............. nap 

  ................................................................................ megbízásra jogosult 
szervezet képviselője 

Igazolom, hogy a megbízott a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben előírt esküt a mai napon letette.

......................................, ........ év .................................... hó .............. nap 

  ........................................................................... polgármester/megyei 
(fővárosi) közgyűlés elnöke 

* A nem kívánt szöveg törlendő! 

 
      

3. melléklet 3. minta  
 
 
      

.......................................... település/fővárosi kerület .......................... 
számú szavazókör 

A kérelmeket a választás napját 
megelőzően a HVI vezetője 
gyűjti, a Nyilvántartást a 
választási iratokkal együtt adja át 
a szavazatszámláló bizottságnak. 

NYILVÁNTARTÁS a ................. év ........................... hó ......-n megtartott népszavazáson 
mozgóurnát kérőkr ől 

Sor- 
szám 

A mozgóurnát kérő névjegyzékbeli 
sorszáma, neve, lakcíme, jelenlegi 
tartózkodási helye 

A bejelentő neve, lakcíme 
A mozgóurnával szavazó 
saját kezű aláírása 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

...................................., ............ év ................... hó .......... nap 



  ...................................................................... a 
szavazatszámláló bizottság elnöke 

 
      

3. melléklet 4. minta  
 
 
      
......................................... település Szavazókör sorszáma:         

VISSZAUTASÍTOTTAK JEGYZÉKE    

Sor- 
szám 

A visszautasított 
A visszautasítás oka 

családi és utóneve polgár lakcíme 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

.............................................................. a 
szavazatszámláló bizottság elnöke 

.............................................................. 
jegyzőkönyvvezető 

 
      

3. melléklet 5. minta  
 
 
      

Ellenőrző lap  
 
 
     A szavazás ideje: ....................................................................................  
     Település/fővárosi kerület: ......................................................................  
     A szavazókör sorszáma: .........................................................................  
     Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az urnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és 
lepecsételtük. Az urna a törvényes követelményeknek megfelel. Az ellenőrzőlapot az 
urnába .................. óra .............. perckor helyeztük.  
      
A szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjainak aláírása:   

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

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



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

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

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

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

 
     Az elsőként szavazó választópolgár aláírása: ...........................................  
     A névjegyzéken szereplő sorszáma: .........................  
      

3. melléklet 6. minta  
 
 
      
.................................................... település/fővárosi kerület     Szavazókör sorszáma:       

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY  

Az ......... év ....................... hó .......... napjára kitűzött helyi népszavazáson a választás alábbi iratait és 
kellékeit, valamint a lezárt urná(ka)t a .......... számú szavazókör szavazatszámláló bizottságától 
átvettem: 

Sorszám Nyomtatvány eszköz megnevezése* 

1. névjegyzék 

2. visszautasítottak jegyzéke 

3. nyilvántartás a mozgóurnát kérőkről 

4. ............ db lezárt urna 

5. szavazóköri jegyzőkönyv 

6. jegyzőkönyvi döntések 

7. ............ db ellenőrző lap 

8. szavazólapok lebélyegzésére szolgáló bélyegző 

  Fel nem használt szavazólapok: 

9. ............ db ............................ szavazólap 

10. ............ db ............................ szavazólap 

  Rontott szavazólapok: 

11. ............ db ............................ szavazólap 

12. ............ db ............................ szavazólap 

 
      
A 8. sorszám alatti bélyegző lenyomata: 

............................., ...... év ................ hó ...... nap 

P. H. 

................................................................... a 
szavazatszámláló bizottság elnöke 

................................................................ a 
helyi választási iroda vezetője 



 
     * A nem kívánt szövegrész törlendő!  
      

3. melléklet 7. minta  
 
 
      
A ....................... Választási Iroda 
vezetője az aláírásgyűjtő ívet ........... 
év .......................... hónap ....... 
napján hitelesítette. 

  

  

P. H. ALÁÍRÁSGY ŰJTŐ ÍV    

........................................... a 
választási iroda vezetője 

  

Alulírottak helyi népszavazás kitűzését kezdeményezzük / helyi népi kezdeményezést támogatunk az 
alábbi kérdésben: (a népszavazásra bocsátandó kérdés szövege, illetve a népi kezdeményezés tárgya) 

  Olvasható családi és 
utónév 

Személyi azonosító Lakcím 
Saját kezű 
aláírás 

  

1.    -      -           

2.    -      -           

3.    -      -           

4.    -      -           

5.    -      -           

6.    -      -           

7.    -      -           

8.    -      -           

9.    -      -           

10.    -      -           

11.    -      -           

12.    -      -           

13.    -      -           

14.    -      -           

15.    -      -           

16.    -      -           

17.    -      -           

18.    -      -           

19.    -      -           

20.    -      -           

Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja!   

  .............................................................. az aláírást   



gyűjtő polgár aláírása 

 


