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Tisztelt 

Komárom-Esztergom Megyei Választópolgárok! 

 

Hazánkban 2010. április 11-én kerül sor az országgyőlési képviselı-választás elsı 

fordulójára, 2010. április 25-én pedig a második fordulóra. 

A választópolgárok 2010. február 8-a és 12-e között kapták kézhez a választói névjegyzékbe 

történt felvételrıl szóló Értesítıt, valamint a képviselıjelölt ajánlásához szükséges 

Ajánlószelvényt. Ha az Értesítın feltüntetett adatai tévesek, kérem, mielıbb forduljon a 

lakóhelye szerint illetékes jegyzıhöz. 

 

A jelöléssel kapcsolatos tudnivalók 

Egyéni választókerületi jelöltté váláshoz legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell 

összegyőjteni. Jelöltet ajánlani nem kötelezı, de ha Ön élni kíván ajánlási jogával, akkor azt 

úgy teheti meg, ha az Önnek megküldött hivatalos Ajánlószelvényt kitölti, saját kezőleg 

aláírja, majd az átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának. Az 

ajánlószelvények győjtése 2010. március 19-ig történhet. Az ajánlás nem vonható vissza. Egy 

választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több 

jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Ha még nem kapta meg az 

Értesítıt és/vagy az Ajánlószelvényt, haladéktalanul forduljon a lakóhelye szerint illetékes 

jegyzıhöz. 
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Szavazás belföldön 

Ön az Értesítın feltüntetett szavazókörben, illetve szavazóhelyiségben személyesen 

szavazhat. Ha a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétıl eltérı településen 

tartózkodik, a lakóhelye szerint illetékes jegyzıtıl kapott Igazolással a szavazónapi 

tartózkodási helyén szavazhat. 

Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján legkésıbb 2010. április 9-én 16.00 óráig 

kérhetı. Ha ajánlott levélben kéri az igazolást, a kérelemnek legkésıbb 2010. április 6-án 

meg kell érkeznie a jegyzıhöz. A kérelem benyújtásához letölthetı nyomtatvány áll 

rendelkezésre a www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhetı bármely Polgármesteri 

Hivatalban. Fontos tudnivaló, hogy vagy az elsı, vagy második, vagy mindkét fordulóra 

kérhet Igazolást. Az igazolási kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (azaz a 

személyi számát), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik, 

valamint hogy az igazolást az elsı, a második vagy mindkét fordulóra kéri-e. Az Igazolás 

birtokában Ön az Igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat. 

 

Szavazás külföldön 

Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy fıkonzulátusán  

adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakóhelye szerint illetékes jegyzınél kell kérnie a 

külképviseleti névjegyzékbe történı felvételét. A külképviseleti névjegyzékbe történı 

felvételét személyesen, vagy meghatalmazott útján, illetve ajánlott levélben kérheti. A 

kérelemnek legkésıbb 2010. március 19-én 16.00 óráig kell beérkeznie a jegyzıhöz. A 

kérelem benyújtásához letölthetı nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu 

honlapon, illetve a nyomtatvány megkérhetı a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalban is. 

A választás elsı fordulójára külföldön 2010. április 4-én (az amerikai kontinensen 2010. 

április 3-án), a második fordulóra a hazai választás napján, azaz 2010. április 25-én (az 

amerikai kontinensen 2010. április 24-én) kerül sor. 

 

A mozgóurnás szavazásról 

Amennyiben Ön egészségi állapota miatt mozgásában - átmenetileg vagy tartósan - korlátozva 

van, úgy a szavazás napjáig a lakóhelye szerint illetékes jegyzıtıl írásban kérhet 

mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a 

mozgóurnával. A szavazás napján mozgóurnát – szintén írásban – közvetlenül a 

szavazatszámláló bizottságtól kell kérnie. A kérelem eljuttatására célszerő a szomszédok 

segítségét kérni.  
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Szavazás kórházban 

Ha Ön a szavazás napján nagy valószínőséggel fekvıbetegként kórházban fog tartózkodni, 

akkor is élhet választójogával. Ha a kórház nem az Ön szavazókörzetében található, 

legkésıbb 2010. április 9-én 16.00 óráig Igazolást kell kérnie a lakóhelye szerint illetékes 

jegyzıtıl, majd a szavazás napjáig az Igazolás birtokában mozgóurnát igényelhet a kórház 

fekvése szerint illetékes jegyzıtıl, vagy a szavazás napján az Igazoláson megjelölt 

szavazókör szavazatszámláló bizottságától. Csak abban az esetben nincs szüksége Igazolásra, 

ha a kórház ugyanazon szavazókör területén található, ahol az Ön lakcím szerinti lakóhelye is 

van. A mozgóurna iránti kérelmének a jegyzıhöz vagy a szavazatszámláló bizottsághoz 

történı eljuttatásához kérje a kórház dolgozóinak segítségét. 

 

Kikre szavazhatunk? 

Az országgyőlési képviselıi helyek száma 386.  

Ebbıl 176 egyéni képviselıi hely elosztására az egyéni választókerületekben, 152 képviselıi 

hely elosztására a területi (megyei) választókerületekben kerül sor.  

Megyénkben összesen 5 egyéni, és 5 megyei listás képviselı megválasztására kerülhet sor. 

A választópolgárok a választás I. fordulójának napján két szavazólappal szavazhatnak: 

- az egyéni választókerületi szavazólappal az azon feltüntetett egyéni (párt és/vagy 

független) jelöltek között,  

- a területi (megyei) választókerületi szavazólappal az azon feltüntetett pártlisták között 

választhatunk.  

A fennmaradó 58 országgyőlési mandátum az országgyőlési választáson induló pártok 

közismert képviselıinek neveit tartalmazó országos pártlisták között kerül kiosztásra, a 

mandátumot nem szerzett úgynevezett töredékszavazatok arányában. 

 

Jogorvoslat 

Választási jogszabály megsértése esetén kifogást általános szabályként az Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottsághoz lehet benyújtani. Az Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság döntése ellen fellebbezést lehet elıterjeszteni a Területi Választási 

Bizottsághoz. A Területi Választási Bizottság határozatát felülvizsgálati kérelemmel lehet 

megtámadni a megyei bíróságnál. Egyes esetekben a kifogást a Szavazatszámláló 

Bizottsághoz, vagy a Területi Választási Bizottsághoz, kivételes esetekben közvetlenül az 

Országos Választási Bizottsághoz kell benyújtani. 
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A szavazás menete: 

Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet. Amikor felkeresi a 

szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenırizni az Ön személyazonosságát és 

lakcímét, melyet az alábbiak szerint igazolhat: 

- a lakcímét tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú 

személyi igazolvány); 

- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét követıen 

kiállított kártyaformátumú vezetıi engedély, ezek azonban csak érvényes 

lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el. 

Ha lakóhelyétıl eltérı településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az „Igazolás a 

lakóhelytıl eltérı helyen történı szavazáshoz” megnevezéső nyomtatványt is magával kell 

vinnie a szavazóhelyiségbe. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt 2 db szavazólapot, 

melyek átvételét a szavazóköri névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazás titkossága 

érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét. Érvényesen szavazni a jelölt, illetıleg a lista 

neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metszı vonallal lehet (+ vagy X). 

A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni. Ha Ön elrontja a szavazólap 

kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása elıtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a 

rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.  

Amennyiben az országgyőlési képviselı-választással kapcsolatban bármilyen kérdése merül 

fel, a lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatalban a jegyzı és a Helyi Választási Iroda 

munkatársai készséggel adnak felvilágosítást.  

 

Dr. Péntek Péter 

megyei fıjegyzı 

a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda 

Vezetıje 


