
Kérdések és válaszok 2. 

 

6.  A Ve. 184. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a mozgóurnás szavazás során fel 

nem használt, előre lebélyegzett szavazólapokat visszaérkezéskor felhasználásra 

alkalmatlanná kell tenni.  Milyen módon? 

 

Ez történhet a szavazólap áthúzásával és „ felhasználásra alkalmatlan „ felirattal. 

 

7. A választási bizottság hatásköreinek átruházása az elnökre az SZSZB-re is 

vonatkozik? 

 

Az országos egyéni választókerületi választási bizottság illetve a helyi választási bizottság 

bizonyos hatáskörét átruházhatja az elnökre az alábbiak szerint: 

 

Ve. 50. § (1) Ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás van, a választási bizottság, 

illetve felhatalmazása alapján a választási bizottság elnöke a hibát kijavítja, ha az nem hat ki 

az ügy érdemére. 

 

Ve. 206. §  A választás eredményét megállapító választási bizottság a választás eredményének 

jogerőssé válását követő három napon belül átadja a megbízólevelet a megválasztott 

képviselőknek. A választási bizottság e hatáskörét a választási bizottság elnökére 

átruházhatja. 

 

Ve. 213. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a választási bizottság a kifogás áttételének 

hatáskörét – jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – a bizottság elnökére átruházhatja. 

 

Az SZSZB elnökére azonban ezek a hatáskörök nem ruházhatók át. 

Fentiekből következik, hogy ha az önkormányzati választás előtt újraválasztandó HVB az 

elnökre a fenti hatáskörök valamelyikét átruházza, ezt jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel teheti. 

 

8. A választási költségekről a polgármesteri hivatal nevére kiállított számlával kell 

elszámolni ? 

 

Igen, a számlákat a polgármesteri hivatal nevére kell kiállítani. 

 

38/2013. (XII.30.) KIM rendelet 4. § (1) A TVI a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t és 

az OEVI-t megillető részét az önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati 

hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára folyósítja.  

 

9. A település utca nevei megváltoztak, hogyan szavaz az aki még nem kért új 

lakcímkártyát? 

 

A HVI vezetője készít egy listát- melyet minden szavazatszámláló bizottság megkap – a 

változott utcákról az új és a régi elnevezés feltüntetésével. Így azok is szavazhatnak akik 

elmulasztották lecserélni a lakcímkártyájukat, ha az SZSZB a lakcímüket a lista alapján össze 

tudja vetni a névjegyzékbeli címmel, s az azonos. 

 

10. Az egy szavazókörös településen a HVI-be, mely SZSZB feladatokat is ellát 1-1 

vagy 2-2 tagot lehet delegálni? 

 



Két – két tagot lehet delegálni. 

 

Ve. 28. § (2) A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező 

településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító 

jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két – két tagot bízhatnak meg. 

 

11. A nemzetiségi névjegyzékbe vételt lehet-e később áprilist követően is kérni ? 

 

Igen, a választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmét  bármikor benyújthatja.  

A nemzetiségi regisztráció azonban csak akkor kerül átvezetésre a szavazóköri névjegyzéken, 

ha legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon 16 óráig beérkezik a kérelem az 

illetékes HVI-hez. 

 

Ve. 85. § (1) A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti 

a)  nemzetiséghez tartozásának 

b)  szavazási segítség iránti igényének, 

c)  személyes adatai kiadása megtiltásának 

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését. 

 

 

Ha 2014. március 21-én 16 óráig nem érkezik be a kérelem, ez azzal jár, hogy csak a 

települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választáson vehet részt, de az országgyűlési 

képviselők választásán nemzetiségi listára nem szavazhat. 


