
TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÓPOLGÁR RÉSZÉRE 

A választó köteles a szavazóhelységbe való érkezése után a körzeti választási 

bizottságnak igazolni személyazonosságát személyi igazolvány felmutatásával. 

Amennyiben a választópolgár kérelme alapján, számára szavazói igazolvány kiadásra 

került, a személyi igazolványával együtt felmutatja a szavazói igazolványt is, amelyet a 

körzeti választási bizottság elvesz tőle. 

Ezt követően a választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a 

választópolgárok listáján, majd átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község 

hivatalos pecsétjével lepecsételt üres borítékot. A szavazólap és a boríték átvételét a 

választópolgár a választópolgárok listáján saját kezű aláírásával igazolja. 
Minden választópolgár a szavazás előtt köteles elvonulni a szavazólapok 

módosítására kijelölt külön helyre. Azon választópolgár számára, aki nem lép be erre a 

helyre, a körzeti választó bizottság nem teszi lehetővé a szavazást. 

A szavazólapok kitöltésére kijelölt külön térben a választópolgár a szavazólapon 

bekarikázza az „igen” vagy a „nem” választ. Ezt követően a választópolgár a szavazólapot 

a borítékba, majd a választási urnába helyezi. Ha a szavazólap nem a meghatározott 

módon kerül kitöltésre (csak az egyik válasz bekarikázásával), akkor érvénytelen. 

A választópolgár kérésére a választókörzeti választási bizottság a helytelenül kitöltött 

szavazólapok helyett másikat ad. A helytelenül kitöltött szavazólapokat a választópolgár a 

fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt urnába 

helyezi. 

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt vagy azért, mert nem tud olvasni vagy 

írni, nem tudja önállóan kitölteni a szavazólapot, és ezt a tényt közli a szavazás előtt a 

választókörzeti választási bizottsággal, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére 

kijelölt elkülönített területre más, a szavazólapot kitölteni képes személyt vigyen magával, 

hogy az ő és a törvény utasításai szerint kitöltse a szavazólapot és betegye a borítékba; ez 

a személy nem lehet a választókörzeti választási bizottság tagja. A szavazólapok 

kitöltésére kijelölt elkülönített területre való belépésük előtt a választókörzeti választási 

bizottság tagja mindkét személyt felvilágosítja a szavazás módjáról és a választások 

előkészítésének és menetének akadályozása bűncselekményi voltáról. 

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt nem tudja egyedül a szavazóurnába 

helyezni a borítékot, kérheti, hogy a borítékot az ő jelenlétében más személy helyezze be a 

szavazóurnába, de nem a választókörzeti választási bizottság tagja. 

Az a választópolgár, aki elsősorban egészségügyi vagy más komoly okokból nem tud 

megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti a községet, és a választások napján a 

választókörzeti választási bizottságot, hogy hordozható szavazóurnába szavazhasson, 

éspedig kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a 

választókörzeti választási bizottságot létrehozták. 

A nem megfelelően kitöltött szavazólapot a választópolgár a felhasználatlan vagy 

helytelenül kitöltött szavazólapoknak szánt lepecsételt urnába helyezi, ellenkező 

esetben szabálysértést követ el, amit 33 euró bírsággal sújthatnak. Ha a szavazás a 

választóhelyiségen kívül valósul meg, a választópolgár a nem megfelelően kitöltött 

szavazólapot a választási bizottság tagjai előtt megsemmisíti. 


