
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! 
 

Törvényben meghatározott kötelezettségemnek eleget téve a választással 

kapcsolatos információkról a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtáblája, ThTv, plakátok, honlap) folyamatosan tájékoztatom 

Taktaharkány választópolgárait. Kérem, hogy a választással kapcsolatos 

kérdéseikkel keressenek a 378-001-es telefonszámon, ahol a Helyi Választási 

Iroda (HVI) valamennyi munkatársával együtt állunk a lakosság rendelkezésére. 

A szavazásról 

A szavazóhelyiségek vasárnap 6 órától 19 óráig tartanak nyitva. A 

Szavazatszámláló Bizottság (a továbbiakban: bizottság) ellenőrzi a 

választópolgár személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját. 

Személyazonosság igazolására alkalmas 

- a régi típusú, könyvecske formájú személyi igazolvány (kemény, vagy 

puha borítójú),  

- ideiglenes személyi igazolvány, 

- más EU tagállam által kiállított személyi igazolvány vagy útlevél (nem 

magyar állampolgár esetén), 

- vezetői engedély, 

- útlevél, 

- ideiglenes útlevél. 

Lakcím igazolására alkalmas: 

- a lakcímkártya, 

- a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény, 

- régi típusú személyi igazolvány, ha tartalmazza a lakcímet. 

Személyi azonosító igazolására alkalmas: 

- a személyi azonosítót tartalmazó lakcímkártya, 

- hatósági bizonyítvány, vagy igazolás a személyi azonosítóról. 

A választópolgár csak akkor szavazhat, ha a névjegyzéket aláírta. Az 

írásképtelen választópolgár helyett a bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket. 

Amennyiben az aláírást megtagadja, nem szavazhat, a bizottság felvezeti a 

visszautasítottak jegyzékére. A szavazólapok átadásakor a bizottság borítékot is 

köteles adni a választónak, de azt a szavazópolgár nem köteles használni. A 

szavazóhelyiségekben szavazófülke áll majd rendelkezésre, kérem, 

szíveskedjenek azokat igénybe venni. A szavazófülkében a szavazás 

időtartamára csak a választópolgár tartózkodhat. Az, aki testi fogyatékossága 

vagy egyéb ok miatt önállóan nem tudja kitölteni a szavazólapot, ehhez általa 

választott segítőt vehet igénybe. A bizottság egy tagja nem lehet segítő! Ha egy 

személy több választópolgár esetében is segítőként kíván közreműködni, a 

választópolgárok befolyásmentes joggyakorlásának érdekében a bizottság 

meg fogja tagadni a közreműködését és a választás rendje elleni 

bűncselekmény miatt feljelentést fog tenni!  



Ha a választópolgár jelzi a bizottság felé, hogy a szavazólapot elrontotta, részére 

szavazólap-típusonként egy alkalommal új lapot kell kiadni.  

Nem szavazhat az, aki 

- nem tudja személyazonosságát érvényes igazolvánnyal igazolni,  

- nem tudja lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni, 

- nem szerepel a névjegyzéken, 

- már szavazott, 

- megtagadja a névjegyzék aláírását. 

Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát vagy lakcímét vagy 

személyi azonosítóját, de később visszatér, és magával hozza érvényes 

igazolványát, szavazhat. 

A szavazólap akkor érvényes, ha 

- polgármester választás esetén egy jelölt neve melletti körben egymást 

metsző két vonal (+ vagy x) található, 

- képviselő választás esetén hat vagy annál kevesebb jelölt neve melletti 

körben található + vagy x, 

- megyei önkormányzati szavazólap esetén egy lista melletti körben van + 

vagy x. 

A nemzetiségi képviselő-választás szavazólapja akkor érvényes, ha azon három 

vagy annál kevesebb jelölt neve melletti körben található + vagy x. 

 

 

Szabó Jánosné sk. 

HVI vezető 


