
 
Pilisborosjenői Község Önkormányzat 

Jegyzője 
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 

Telefon: 06-26-336-028, Web: https://pilisborosjeno.hu/ 
 E-mail: jegyzo@pilisborosjeno.hu 

 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 

 

Összeállítottunk egy kis segítséget a választás napi teendőkről. Ez már a harmadik 

segédanyag, a másik kettő – ezzel együtt - a honlapon olvasható. Ha bármilyen kérdésük 

lenne ezen felül a valasztas@pilisborosjeno.hu emailcímen választ próbálunk adni. 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A VÁLASZTÁS NAPJÁN 

 

KI VÁLASZTHATÓ 

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 mentális zavara következtében  

− tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy  

− tartósan, teljeskörűen hiányzik (Ve. 13/A. § (2) bekezdés).  

 

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 (Vjt. 2. § (3) bekezdés) 

 

A SZAVAZÁS  

− A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár  

o a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre  

o egy pártlistára és 

o a népszavazási kérdésekre szavazhat 

− A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi 

választópolgárként szereplő választópolgár  

o a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és  

o nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára  

o a népszavazási kérdésekre szavazhat 

− A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára 

szavazhat. 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS  

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen 

szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a 

megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. 

AZ SZSZB  

Az SZSZB legalább 5 tagból áll: Legalább 3 választott tagja van, a többi tag megbízással válik 

a bizottság tagjává.  

Az SZSZB elsődleges feladatai:  

https://pilisborosjeno.hu/
mailto:jegyzo@pilisborosjeno.hu
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− ellenőrzi a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, biztosítja a szavazás törvényes 

lebonyolítását,  

− dönt a szavazás folyamán felmerülő vitás kérdésekben,  

− megszámlálja a szavazatokat, és megállapítja a szavazókörben az országgyűlési 

választás és az országos népszavazás eredményét, amiről jegyzőkönyveket állít ki. 

 

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VÁLASZTÓPOLGÁR ÁLTAL IGÉNYELT 

SEGÍTSÉG  

A Ve. 2. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt „a fogyatékossággal élő választópolgárok 

joggyakorlásának elősegítése” alapelv érvényesítése érdekében a Ve. a fogyatékossággal élő 

választópolgár részére lehetővé teszi, hogy a választójogának gyakorlásához szükséges 

speciális segítséget igényeljen.  

A vak és gyengénlátó választópolgárok hatékony tájékoztatását szolgálja, hogy a szavazás 

helyét és idejét is tartalmazó értesítőt számukra – legkésőbb a szavazást megelőző 68. napon 

(január 25.) benyújtott kérelmükre – Braille-írással kell elkészíteni. A Braille-írással ellátott 

szavazósablon alkalmazása lehetővé teszi, hogy önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki a 

szavazólapot a vak és gyengénlátó választópolgárok. Szavazósablont azokban a 

szavazóhelyiségekben kell biztosítani, ahol legalább egy olyan választópolgár szerepel a 

névjegyzékben, aki legkésőbb a szavazást megelőző 9. napig (március 25.) kérte annak 

használatát.  

A választójog gyakorlásával kapcsolatos tudnivalókat egyszerű, könnyen értelmezhető 

megfogalmazásban tartalmazó tájékoztató szórólap az írott szöveget nehezen értelmező 

választópolgárok eligazodását segíti. Ilyen tájékoztatót az a választópolgár kap az országgyűlési 

választáson és az országos népszavazáson, aki legkésőbb a szavazást megelőző 68. napig 

(január 25.) kéri.  

Pilisborosjenőn minden szavazóhelyiség akadálymentes. 

 

A KÖZPONTI NÉVJEGYZÉKI ADATOK KIADÁSÁNAK MEGTILTÁSA  

A választási iroda a Ve. 153. §-a alapján a jelölő szervezet, jelölt, országos népszavazás esetén 

a szervezők és az Országgyűlésben frakcióval rendelkező pártok kérésére köteles átadni a 

szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok meghatározott adatait annak érdekében, 

hogy a választási kampány keretében a választópolgárokat közvetlenül, névre szólóan 

megcímzett küldemények útján vagy személyesen felkereshessék. A választópolgár az adatai 

ilyen célú kiadását megtilthatja.  

 

A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBAN KEZELT ADATOK 

KIADÁSÁ-NAK MEGTILTÁSA  

A Ve. lehetővé teszi, hogy a névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása mellett – a választási 

eljáráson belül – a polgár az SZL-ben nyilvántartott adatainak szolgáltatását tiltó nyilatkozatot 

is tegyen. Az SZL-ben kezelt adatokra vonatkozó önrendelkezési jog gyakorlásának módját a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

állapítja meg.  

Ez a nyilatkozat csak annyiban függ össze a választási eljárással, hogy ugyanazon 

formanyomtatványon is benyújtható, mint a névjegyzékkel kapcsolatos kérelem. Az ilyen 

kérelmet az NVR automatikusan továbbítja az SZL-be. 

A SZAVAZÓHELYISÉG KIALAKÍTÁSA  

A szavazóhelyiség kialakításáról, berendezéséről a választási iroda gondoskodik.  

A szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy  
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− a választópolgárok számára jól megközelíthető legyen,  

− garantálja a választópolgárok befolyásolástól mentes joggyakorlását,  

− biztosítsa az SZSZB zavartalan működését.  

Az Alaptörvény 2., illetve 35. cikke előírja, hogy az országgyűlési képviselőket, a helyi 

önkormányzati képviselőket és polgármestereket a választópolgárok titkos szavazással 

választják.  

A szavazás titkosságának biztosítása, továbbá a szavazás zökkenőmentes lebonyolítása 

érdekében a szavazóhelyiség berendezése során gondoskodni kell:  

− az SZSZB munkavégzéséhez szükséges berendezési tárgyakról, (pl. asztal, szék, toll stb.),  

− legalább kettő szavazófülke kialakításáról,  

− toll elhelyezéséről a szavazófülkében rögzítve,  

− megfelelő számú, de legalább kettő szavazóurna elhelyezéséről, legalább egy mozgóurna 

biztosításáról.  

A szavazófülkékkel kapcsolatos követelményt fogalmazott meg a Kúria, amikor 

Kvk.III.37.981/2016/3. számú végzése szerint a szavazókörben az asztalra helyezett 

háromoldalú papír szerkezet (ún. mobil szavazófülke) kihelyezése sérti a választás 

titkosságának alapelvét. A Kúria döntésére tekintettel megállapítható, hogy a mobil 

szavazófülkék önmagukban nem alkalmasak a szavazófülke funkciójának betöltésére, ezért a 

hagyományos fülkék kialakítása minden szavazóhelyiségben kötelező. 

A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSÉTŐL A SZAVAZÁS BEFEJEZÉSÉIG  

A szavazás megkezdésétől a szavazás befejezéséig a szavazóhelyiségben az alábbi személyek 

lehetnek jelen:  

− az SZSZB tagjai,  

− a jegyzőkönyvvezető(k),  

− a nemzetközi megfigyelő és kísérőszemélyzete (tolmács),  

− a választópolgárok csak a választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak a 

szavazóhelyiségben (továbbá az egyedül szavazni nem tudó választópolgár segítője, a 

segítségnyújtás időtartamára). Ezután a szavazóhelyiségből távozni kötelesek. Ha a 

választópolgár nem tesz eleget ennek a kötelességének, az SZSZB bármely tagja 

felszólíthatja a távozásra.  

− a sajtó képviselője – külön engedély nélkül – jelen lehet és végezheti munkáját a 

szavazóhelyiségben, az SZSZB munkáját azonban nem zavarhatja. A szavazás titkosságát 

nem sértheti meg, a választói névjegyzékekbe nem tekinthet be, azokról fényképet, 

filmfelvételt nem készíthet. Az SZSZB csak a szavazók számáról adhat felvilágosítást. A 

szavazóhelyiségben a sajtó nem készíthet riportot a választópolgárokkal. A sajtó 

fényképeket, kép- és hangfelvételt (videófelvételt, vágóképeket) azonban készíthet a 

szavazásról a választópolgárok hozzájárulása nélkül és akár ellenkezésük ellenére is, 

amennyiben a felvételek nem portré-jellegűek, vagyis nem egy-egy választópolgárról 

kiemelten készülnek, hanem a szavazást, mint közéleti, közérdeklődésre számot tartó 

eseményt dokumentálják. A sajtó képviselőjének be kell mutatnia az SZSZB elnöke 

számára:  

− személyazonosságának igazolására egy magyar vagy külföldi fényképes igazolványt és  

− sajtóigazolványt vagy a médiatartalom-szolgáltató által a részére kiállított meghatalmazást.  

 

A sajtóigazolvány nem hivatalos irat, nem állami szerv által kibocsátott igazolvány. A 

sajtóigazolványok formátuma ezért igen változatos lehet. Az SZSZB ezért bármilyen 

formátumot köteles elfogadni. 
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A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSE 

Az SZSZB 6.00 órakor kinyitja a szavazóhelyiséget.  

A szavazóhelyiség nyitásának időpontját (ami csak 6.00 óra lehet, kivéve, ha valamilyen 

rendkívüli esemény miatt nem lehet megkezdeni a szavazást 6.00 órakor) a jegyzőkönyvvezető 

felvezeti mindhárom szavazóköri jegyzőkönyv mindkét példányának (összesen 6 db) „A” 

mezőjébe.  

 

AZ URNÁK LEZÁRÁSA  

Az SZSZB ellenőrzi a szavazás céljából megjelenő első választópolgár – aki az SZSZB tagja 

és a jegyzőkönyvvezető nem lehet – személyazonosságát és személyi azonosítóját (ha a 

személyi azonosítója nem áll rendelkezésre, akkor a lakcímét). 

Az SZSZB ellenőrzi, hogy a választópolgár szerepel-e a névjegyzéken.  

Az SZSZB és az elsőként szavazó választópolgár együttesen megvizsgálja az urnák (a 

szavazóhelyiségben használt urnák és a mozgóurna) állapotát, valamint azt, hogy azok üresek-

e. Az SZSZB az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében a következők 

szerint zárja le:  

a) a műanyag urna lezárása: az urna fedelét az alsó részre illeszti, és a két szemben lévő 

oldalon az erre a célra kialakított nyílásokon keresztül egy-egy plombával lezárja (a plomba 

helyes használatát a hozzá mellékelt leírás tartalmazza).  

b) a papír urna lezárása: a szalagot feszesre húzza, szorosan megköti, az urna fedelére és 

testére egyaránt tapadó urnazáró címkéket ragaszt, amelyeket bélyegzőlenyomattal és aláírással 

lát el. 

A lezárásnak úgy kell megtörténnie, hogy az urnából – annak szétszedése nélkül – ne lehessen 

szavazólapot kivenni vagy az urnába (az e célt szolgáló nyíláson kívül máshol) szavazólapot 

betenni. Az SZSZB tagjai aláírhatják a lezárt urnát a lezárásnál, ebben az esetben az aláírások 

érintsék az urnazáró címkét és az urna felületét is. A jegyzőkönyvvezető kitölti az erre a célra 

szolgáló ellenőrző lapot, amelyet az SZSZB jelen lévő valamennyi tagja – tehát nem csak a 

mozgóurnát később kiszállító SZSZB tagok, hanem az összes tag –, valamint az elsőként 

szavazó választópolgár is aláír. Az ellenőrző lapot a mozgóurná(k)ba kell dobni! 

A VÁLASZTÓPOLGÁR OKMÁNYAINAK ELLENŐRZÉSE  

Az SZSZB ellenőrzi a szavazás céljából megjelent választópolgár  

− személyazonosságát  

− az igazolvány érvényes?  

− az igazolvány a megjelent választópolgár fényképét tartalmazza?  

− az igazolványon szereplő név megtalálható a névjegyzéken?  

 

A SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÁSA  

A személyazonosság igazolására a magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok 

alkalmasak.  

• kártya formátumú személyazonosító igazolványok: 
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− régi típusú, könyv formátumú személyazonosító igazolványok (régi nevén személyi 

igazolvány):  

− a puha borítójú köztársasági címerrel - a kemény borítójú népköztársasági címerrel 

      

− ideiglenes személyazonosító igazolvány:  

(nem plasztik kártya, hanem – a lakcímkártyához hasonlóan – fóliázott) 

 

− vezetői engedély: 

 

− útlevél: 
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− ideiglenes útlevél: 

 

 

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény 

(A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására! 

AZ IGAZOLVÁNYOK ÉRVÉNYESSÉGE  

Lejárt érvényességű igazolvánnyal nem lehet szavazni!  

A veszélyhelyzet idején lejárt okmányokat azonban érvényesnek kell tekinteni!  

Az igazolványok érvényessége az alábbiak szerint állapítható meg.  

 

ÉRVÉNYES a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az 

érvényességi ideje  

2020. március 11-i vagy azt követő időpont  

 

ÉRVÉNYTELEN a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az 

érvényességi ideje  

2020. március 11. előtti időpont  

 

A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ VAGY A LAKCÍM IGAZOLÁSA  

Az SZSZB ellenőrzi a szavazás céljából megjelent választópolgár  

− személyi azonosítóját (régi nevén személyi számát) VAGY lakcímét  

− a lakcímkártyán feltüntetett adatok megegyeznek a személyazonosságot igazoló igazolvány 

adataival?  

− a személyi azonosító megegyezik a névjegyzéken feltüntetett adattal? VAGY a lakcím 

megegyezik a névjegyzéken feltüntetett lakcímmel?  
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A személyi azonosító / lakcím igazolására a magyar hatóságok által kiállított igazolványok 

alkalmasak, az alábbiak szerint.  

 

A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ IGAZOLÁSÁRA  

− személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya túloldala) 

 

Vissza kell utasítani a választópolgárt, ha  

− a választópolgár igazolványa érvénytelen,  

− az igazolvány nem a megjelent választópolgáré,  

− a választópolgár az igazolványán szereplő névvel és személyi azonosítóval vagy lakcímmel 

nem található a névjegyzéken. 

A NÉVJEGYZÉK ALÁÍRÁSA  

Az SZSZB egy választott vagy megbízott (delegált) tagja megkeresi a választópolgár adatait 

a névjegyzéken.  

A választópolgár a névjegyzék aláírásával igazolja a szavazólapok átvételét. Külön kell 

aláíratni a népszavazás szavazólapjának átvételét („a” oszlop), és külön az országgyűlési 

választás („b” vagy „c” vagy „d” oszlop) szavazólapjainak átvételét. Az írásképtelen 

választópolgár helyett az SZSZB két tagja írja alá a névjegyzéket, e körülmény feltüntetésével.  

SZAVAZÓLAPOK ÁTADÁSA 

Az SZSZB a szavazólapokat a bal felső sarkukon, a megjelölt helyen a hivatalos bélyegzővel, 

a választópolgár jelenlétében lebélyegzi.  

A szavazólapot úgy kell lebélyegezni, hogy szabad szemmel is egyértelműen megállapítható 

legyen a hivatalos bélyegzőlenyomat megléte a szavazólapon.  

A szavazólap lebélyegzésére kizárólag a HVI által kifejezetten erre a célra az SZSZB 

rendelkezésére bocsátott hivatalos bélyegző használható! A bélyegző az azon szereplő felirattól 

és a tinta színétől függetlenül alkalmazható.  

FIGYELEM! A bélyegző hiánya a szavazólap érvénytelenségét eredményezi! 

A VÁLASZTÓPOLGÁROK SEGÍTÉSE A SZAVAZÁSBAN  

Az SZSZB feladata a választópolgárok tájékoztatása a szavazás menetéről, és a 

választópolgároknak a törvény által előírt rendben történő segítségnyújtás is.  

Ennek keretében:  

1. Ha a szavazólapon szereplő jelölt vagy lista kiesett, az SZSZB a kiesett jelölt, lista nevét a 

szavazólapon, valamint a szavazólap képét megjelenítő plakáton áthúzza, valamint 

szükség szerint szóban tájékoztatja a választópolgárokat.  

2. Az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – az SZSZB két tagja írja 

alá a névjegyzéket, illetve a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét.  

3. Az SZSZB szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül – megmagyarázza a 

szavazás módját.  
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4. Az, aki testi fogyatékossága vagy egyéb ok miatt önállóan nem tudja kitölteni a szavazólapot, 

ehhez általa választott segítőt (akinek nem kell választópolgárnak lennie, akár gyerek is lehet) 

vehet igénybe, aki a fülkébe kísérheti, és ott segíthet neki kitölteni a szavazólapokat.  

Az SZSZB-nek azonban meg kell akadályoznia, hogy a segítő visszaélésszerűen, több 

választópolgárnak is „segítséget nyújtva” befolyásoljon más választópolgárokat.  

5. Ha az olvasni nem tudó, vagy a szavazásban egyéb ok miatt akadályozott választópolgár a 

szavazólap kitöltéséhez segítségül más személyt nem tud vagy nem akar megkérni, kérésére 

az SZSZB két tagja együttesen segítséget nyújt. Az SZSZB tagjai a segítségnyújtás során 

semmilyen módon nem befolyásolhatják a választópolgárokat abban, hogy kire vagy – 

népszavazás esetén – mely válaszra szavazzanak – ilyen befolyásolás sem a szavazat leadása 

során, sem azt megelőzően nem megengedett. Ha az SZSZB választott vagy megbízott 

(delegált) tagjai segítséget biztosítanak annak a választópolgárnak, aki nem tud olvasni, illetve 

akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, ez a segítség nem terjedhet 

ki arra, hogy a választópolgárt a jelöltek, listák, válaszok közötti döntésben befolyásolják. Az 

ilyesfajta segítségnyújtás során is semlegesen, pártatlanul kötelesek eljárni az SZSZB választott 

és megbízott (delegált) tagjai. 

A látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe annak 

érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát. Ilyen sablon csak ott áll rendelkezésre, ahol 

legalább egy választópolgár azt előzetesen igényelte.  

Az SZSZB – lehetőleg két – tagja a választópolgár szavazólapját belehelyezi a szavazósablonba 

oly módon, hogy a sablon kivágásai sorban illeszkedjenek a szavazólapon feltüntetett, a 

szavazat elhelyezésére szolgáló körökhöz. Emellett az SZSZB átadja a választópolgárnak a 

jelöltek, listák, népszavazási kérdések felsorolását tartalmazó, Braille-írással készült 

tájékoztatót is.  

A szavazást követően a választópolgár a szavazólapokat kiveszi a szavazósablonokból, 

borítékba helyezi (a boríték használata ebben az esetben sem kötelező, de a vak vagy látássérült 

választópolgár esetében nagyobb a veszélye, hogy véletlenül úgy hajtogatja a szavazólapot, 

hogy boríték használata nélkül a szavazat láthatóvá válik), majd az urnába dobja, a 

szavazósablonokat és a tájékoztatót pedig visszaadja az SZSZB-nek. A választópolgár maga 

kell, hogy bedobja szavazatát az urnába, de szükség esetén fel kell ajánlani a segítséget ahhoz, 

hogy  

RONTOTT SZAVAZÓLAP CSERÉJE  

Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését 

elrontotta, a rontott szavazólapot az SZSZB bevonja, áthúzza, ráírja, hogy „RONTOTT”, egy 

külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. 

Az SZSZB a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólapfajtánkét – 

csak egyszer adhat ki. 

SZAVAZÓLAPOK 

Népszavazás szavazólap 



 
 

9 
 

 
 

Országos lista szavazólap 

 
 

Egyéni választókerületi szavazólapon a Pestmegyei 03. számú Országgyűlés Egyéni 

Választókerületi Választási bizottság 17/2022. (II. 25.) OEVB HATÁROZATA alapján a 

jelöltek sorrendjét a szavazólapon az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Pálmai Ferenc a Magyar Munkáspárt - Igen Szolidaritás Magyarországért 

Mozgalom 

2. dr. Vitályos Eszter a Fidesz Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata 

Néppárt 

3. Polocsányi Béla a Megoldás Mozgalom 

4. Kövesdi Miklós a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 

5. Tihanyi Csaba a Normális Élet Pártja 
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6. Pál Béla a Mi Hazánk Mozgalom 

7. Buzinkay György - a Demokratikus Koalíció - Jobbik Magyarországért Mozgalom 

- LMP-Magyarország Zöld Pártja - Magyar Szocialista Párt - Momentum Mozgalom 

- Párbeszéd Magyarországért Párt 

 

ÉRVÉNYES ÉS ÉRVÉNYTELEN SZAVAZATOK  

Érvényesen szavazni a körbe tett két, egymást metsző vonallal lehet. A szavazat 

érvényességének megítélésekor a szavazólap körein belüli részt (a népszavazás szavazólapján 

csak az adott kérdés két körét) kell vizsgálni, a körökön kívüli részt nem kell figyelembe venni, 

az ott elhelyezett jelölések nem érintik a szavazat érvényességét.  

Azt kell vizsgálni, hogy a két vonal metszéspontja a körön belül (érvényes szavazat) vagy azon 

kívül (érvénytelen szavazat) van. Ha a metszéspont a kör vonalán van, akkor azt érvényes 

szavazatnak kell elfogadni. Kétség esetén érdemes egy mobiltelefon kameráját a szavazatra 

irányítani, és a kép nagyításával („zoom” funkció) döntést hozni. 
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REND FENNTARTÁSA 

Az SZSZB elnöke felelős a szavazás napján a szavazóhelyiségben a rend fenntartásáért, 

szavazást zavaró események elhárításáért. Ennek érdekében hozott intézkedése mindenkire 

kötelező.  

A szavazóhelyiség rendjének fenntartása a választópolgárok választójogának zavartalan 

gyakorlása érdekében szükséges.  

A szavazás titkosságának biztosítása érdekében a szavazókat meg kell kérni, hogy használják a 

szavazófülkét, illetve a kitöltött szavazólapokat azonnal az urnába kell dobni.  

Az SZSZB-nek meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki 

befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban az SZSZB tagjai 

rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben 

érnek tetten valakit, a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos 

kényszer alkalmazható. Az SZSZB továbbá az adott szavazókörben szavazni jogosult 

választópolgárt nem utasíthatja vissza rendfenntartásra hivatkozva, azaz nem akadályozhatja 

meg a választójog gyakorlását pusztán rendfenntartási indokból. A kirívóan rendzavaró 

választópolgárt legfeljebb meg lehet kérni, hogy hagyja el a szavazóhelyiséget és kevéssel 

később térjen vissza, de nem lehet “kitiltani” a szavazóhelyiségből.  

Esetleges jogsértés esetén a törvényes rend helyreállítása nem minden esetben az SZSZB 

feladata – így különösen a kampányra vonatkozó szabályokat a szavazóhelyiségen kívül 

megsértő tevékenység megakadályozása. Ha a választópolgárok ilyen cselekményeket az 

SZSZB-nél észrevételeznek, tájékoztatni kell őket, hogy az OEVB-hez nyújthatnak be kifogást. 

A SZAVAZÁS LEZÁRÁSA  

A szavazás 19.00 óráig tart.  

Az SZSZB a szavazást 19.00 órakor lezárja, ekkor a szavazóhelyiséget be kell zárni.  

Abban az esetben, ha 19.00 órakor még sorban állnak a választópolgárok a szavazáshoz, a 

19.00 órakor már sorban állók még szavazhatnak, a később érkezők azonban nem. Hosszabb 

sor esetén ez úgy biztosítható, ha az SZSZB egyik tagja 19.00 órakor beáll a sor végére. Az 

SZSZB az utolsó választópolgár leszavazását követően zárja le a szavazást. 

 

Pilisborosjenő, 2022. március 8. 

 

dr. Horti István jegyző 

Helyi Választási irodavezető 

 


