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Választási irodák
• Működő irodák:
• HVI, OEVI, TVI/FVI, NVI, KÜVI
• Tagok:
• csak közszolgálati tisztviselő, állami tisztviselő, közalkalmazott
(munkavállaló nem !)
• Összeférhetetlenség folyamatos vizsgálata Ve. 69. § (1) bek.
• Eskü/fogadalom
• Irodavezető helyettes kinevezése kötelező
• Megbízások, kinevezések dokumentálása
• Díjazás 7/2019. (III.25.) IM rendelet
• HVI vezető nem megfelelő feladatellátása szankcionálható (hivatali
kötelezettség, feladatok nem teljesítése, kijelölt SZK elhúzódó
szavazás)

Választási irodák
• Feladatok (HVI):
• Általános, Ve. 75. §
• EP választás, 3/2019.(II.27.) IM rendelet
• tájékoztatás, nyilvánosság (bizottsági tagok, HVI vezető neve, HVI címe, tel/fax.szám, email), VÁKIR
szervnyilvántartás,
• választási bizottsági tagokkal kapcsolatos feladatok:
 szükség esetén SZSZB/HVB (ÚJ!) tagok, póttagok választásának előkészítése, kötelező ellenőrzés
választójog, összeférhetetlenség tekintetében
 NVR, VÁKIR + kötelező összeférhetetlenségi nyilatkozat
 a KORÁBBAN megválasztott tagok ellenőrzése /bizottságok felülvizsgálata
 NVR, VÁKIR + összeférhetetlenségi nyilatkozat (DE kötelezően nem kérhető)
 delegálások fogadása (05.17. péntek 16.00 ), delegáló jogosultságának, a delegált választójogának,
összeférhetetlenségének ellenőrzése


NVR, VÁKIR + kötelező összeférhetetlenségi nyilatkozat

 bizottsági tagok esküje/fogadalma (polgármester/erre felhatalmazott alpolgármester) (HVB 5 nap, SZSZB
05.24.16.00) , VÁKIR rögzítés
 „póteskü” a közgyűlés elnöke előtt ( 05.25-én szombaton, meghatározott időpontban, egyszer)
 Megbízatás megszűnése Ve. 33. § Határozat !!! (nem ide)

Körzetkarbantartás
• Körzetállományok központi zárolása a kitűzést követően
• Kitűzés után
• nem változtatható:
szavazókör sorszáma, szavazókörbe sorolt cím besorolása
• tilos a címnyilvántartásban átvezetni:
település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház
számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását
• Ve. által nem tiltott változások a KCR-ben átvezethetőek (választási füzet 5.2.2.)
• körzetesítetlen személy körzetesítése kötelező
• kijelölt szavazókör megváltoztatása tilos
• térképi támogatás a CSAK3 munkaállomásokon
• szavazóhelyiség címének, egyéb adatának változtatása csak az NVI elnökének
engedélyével (TVI értesítése mellett)
• emellett az önkormányzati körzetállomány folyamatos karbantartása

A központi névjegyzék
Felvétel
kérelemre
(NVI, HVI)
aktív regisztráció

Központi névjegyzék
(bm. választáson
választójoga van)

SZL + NESZA

Törlés

kérelemre (HVI)

NVI vezeti HVI
közreműködésével

magyar állampolgár
menekült

Automatikusan

Módosítás

letelepedett

nemzetiségi regisztráció
fogyatékos segítése
adatkiadás megtiltása (névjegyzékből

bevándorolt

kampány célra, de ezzel egyszerre, egy
nyomtatványon kérhető az SZL típusú is)

uniós állampolgár

EP-választásra regisztrálás

17. évtől

(EU más tagállamának Mo.-n élő
automatikusan
állampolgára,
05.10-ig benyújtott/visszavont
kérelem)

kérelemre (NVI)
automatikusan
•
•
•

SZL (pl. lakcím megszűnése, elhalálozás)
NESZA (kizárás, közügyektől eltiltás,)
10 év eltelte külhoniaknál

•
•

SZL
NESZA (csak egyedi bírói döntés
alapján)

A szavazóköri névjegyzék
Levélben szavazók
névjegyzéke
(05.02-ig regisztrálók)

Központi
névjegyzék

Továbbvezetés
automatikusan (NVR)
(lakcímváltozás,
névváltozás)

hivatalból (HVI)

zárás

Szavazóköri
névjegyzék
(03.20 eszmei időpont)

Nyomtatás (HVI), hitelesítés,
visszajelzés
Szavazóköri névjegyzék
(átjelentkezők is)

értesítő
(NVI, HVI

akadálymentesbe áttétel
(05.22.-ig benyújtott kérelem, NVR)

kérelemre (HVI)
SZSZB tag, jkv-vezető
áttétele (05.24-ig benyújtás;
módosítás nincs, csak visszavonás)

mozgóurna igénylése
(05.22/24/26.12.00) egészségi
állapot/fogyatékosság/fogva tartás

átjelentkezés (05.22-ig benyújtás
Mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzéke

/módosítás; visszavonás 05.22/24-ig)

külképviseleti névjegyzék
(05.17-ig benyújtás/módosítás;
visszavonás 05.22-ig)

A kérelem benyújtása (hely)
személyesen
= Ve. 3. § (2) bek. szerint meghatalmazott

lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti HVI-hez

levél
= Ve. 3. § (2) bek. szerint
meghatalmazással nem rendelkező
kézbesítő (VF. 23.oldal)

csak a lakóhelye szerinti HVI-hez (ennek hiányában, a
bejelentett tartózkodási hely (ha van) szerinti HVI-hez)

honlap
ügyfélkapuval/ügyfélkapu nélkül

Mozgóurna igénylése
Illetékességi áttétel:
személyes/levélben benyújtás esetén
illetékesség hiánya
Küldő:
NVR-ben, rögzítési kötelezettség
VÁKIR-ban, szkennelve soron kívüli küldés
Elbíráló:
elbírálás, csak ha a szkennelt másolat
megérkezik (elbírálás határideje is innen indul)

HVI-hez (amelyik névjegyzékén szerepel) 05.22./24.
SZSZB-hez a szavazás napján 12.00 óráig

05.22-ig, ha lakcímtől eltérő szavazókörbe kéri, egyidejűleg
átjelentkezésnek is minősül (pl.kórházi tartózkodás)
(lakcím, vagy szavazás helye szerinti HVI-hez is
benyújtható)

név
személyi azonosító
születési név

Értesítési cím
(fakultatív)

A kérelem tartalma

születési hely
Mozgóurna igénylése
hova kéri (ha nem a lakcímére)
igénylés indoka
Átjelentkezés
melyik településre
Külképviseleti névjegyzékbe vétel
melyik külképviseletre

Nemzetiségi regisztráció
melyik nemzetiség (csak 1)
a nemzetiséghez tartozás megvallása
országgyűlésire is kiterjedő hatályú?
Fogyatékos választópolgár
milyen segítséget igényel
Uniós vp. EP-választásra
Nyilatkozat: csak Mo.-n szavaz
Település vagy vk., ahol legutóbb
névjegyzékben szerepelt hazájában
(hiánya nem elutasítási ok)

A kérelem elbírálásának határideje
a választás
kitűzése előtt

a választás
kitűzése után

nemzetiségi regisztráció

mozgóurna igénylése

fogyatékos segítése

átjelentkezés

adatkiadás megtiltása

külképviseleti névjegyzékbe vétel

EP-választásra regisztrálás

Aznap !!!

5 nap

(NVI-nél kérelem statisztika
folyamatos figyelemmel kísérése)
•
•
•

16.00 óráig beérkezőt aznap 24.00 óráig (PÉNTEKEN IS)
ha 16.00 óra után vagy nem munkanap érkezik, a
következő munkanapon 24.00 óráig
05.24. 16.00 óra után azonnal (zárás)

A kérelem elbírálása
nemzetiségi regisztráció

mozgóurna igénylése

fogyatékos segítése

átjelentkezés

adatkiadás megtiltása

külképviseleti névjegyzékbe vétel

EP-választásra regisztrálás

ÚJ !
az azonosítás módja egyéges a központi névjegyzéki és a szavazóköri kérelmek esetén
azonosítás - teljes adategyezés DE
Elfogadható eltérések
• Névben, születési névben:
o dr. elhagyása, vagy feltüntetése,
o ifj., id.,özv. stb. feltüntetése
o több utónév közül az egyik elhagyása (Lotti Bernadett – Lotti)
o név más nyelven történő megadása (András - Andreas)
• Ékezethiba bármely adatban (Sándor - Sandor)
• Írásmódbeli eltérés (Betti - Betty)
• Földrajzi névben:
o idegen nyelvű megjelölés (Bécs - Wien)
o elírás (Nagymaros – Naygmaros)
o a kerület elhagyása
• Kérelem nem tartalmazza a születési nevet, de az azonos a viselt névvel

A döntés
helyt adó

elutasító

„egyéb döntés”

határozat

névjegyzék
módosítása

nemzetiségi regisztráció

átjelentkezés

fogyatékos választópolgár segítése

külképviseleti névjegyzékbe vétel

adatkiadás megtiltása

mozgóurna

EP-választásra regisztrálás
ha aznap más választás is van:
minden választásra!

Értesítő
---------------------------------------------------------------------

A döntés
Közlése (Határozat/Értesítés)
o Jelenlévőnek átadással
o Ha nincs jelen
 LAKCÍMRE minden esetben megküldeni (postai szolgáltató/HVI tag kézbesítő, belföldre tértiv.,
külföldre normál küldemény) legkésőbb a követő munkanapon !!!
ezen FELÜL
• kérelmező által megadott egyéb címre (email, fax, postai értesítési cím) megküldeni a
meghozatal napján, ha nem lehetséges, akkor a követő munkanapon (ha levél, akkor
postai szolgáltató/HVI tag kézbesítő, belföldre tértiv., külföldre normál küldemény) !!!
o Szavazást megelőző napokra előírt személyes kézbesítési kötelezettség MÁR NINCS.
Kijavítása
• Ellenkező tartalmú kérelem hivatalból történő rögzítése az NVR-ben, majd az eredeti kérelem
újbóli rögzítése (részletek, 206. Választási Füzet 26. oldal)

Névjegyzékek
• Zárás/Nyomtatás/Hitelesítés NVI forgatókönyv szerint (SZNJ, Mozgóurnát igénylők jegyzéke) 05.24. 16.00 óra
• Névjegyzék nyilvánossága
• Központi: csak saját adat tekintetében, másolat kérhető
• Szavazóköri:
• a választópolgár betekinthet, másolatot kérhet a saját adatairól
- a lakcíme szerinti HVI-ben
- minden róla nyilvántartott adat vonatkozásában
• bárki megtekintheti a választópolgárok adatait
- bármely HVI-ben
- az egész települését
- csak név- és cím adatokat
- monitoron
• Ve. szerinti kampánycélú felhasználásra:
- jelöltnek és jelölőszervezetnek
- csak az NVI-től
- adatletiltást kérők nélkül

