
JELENTKEZÉS  

Szavazatszámláló Bizottság tagjának  

Név:  
 

Anyja neve:  
 

Születési helye, ideje:  
 

Lakóhelye:  
 

Foglalkozása:  
 

Munkahelye (cím, telefon):  
 

Telefonszáma*:  
 

Az adatokat a személyazonosító igazolványban és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban 
foglaltakkal azonos módon kell kitölteni!  

Alulírott ezen jelentkezés aláírásával jelentkezem szavazatszámláló bizottság tagjának.  

Alulírott felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy magyar állampolgár vagyok, 

választójoggal rendelkezem, kijelentem, hogy velem szemben a választási eljárásról szóló  

2013. évi XXXVI. törvény 17-18. §-a szerinti kizáró ok nem áll fenn*   

Telki, 2022..................................  

........................................................... 

aláírás   

ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  

 Nyilatkozom, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiválasztásával 
kapcsolatos adatkezeléshez készített adatkezelési tájékoztatót elolvastam. 

 Hozzájárulok ahhoz, hogy a Helyi Választási Iroda (HVI), mint adatkezelő az 
adataimat az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból és módon kezelje. 

Telki, 2022..................................  

.......................................................... 

                                                                                                               aláírás   

  



* 17. § (1) A 26. §-ban, a 28. §-ban, a 35. § (3) bekezdésében és a 171. § (1) bekezdésében foglaltak 

kivételével  

a) a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen, közös 

önkormányzati hivatalhoz tartozó település választási bizottsága esetében a közös hivatalhoz tartozó 

bármely településen,  

b) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak csak az országgyűlési egyéni 

választókerületben,  

c) a területi választási bizottságnak csak a megyében, illetve fővárosban,  

d) a Nemzeti Választási Bizottságnak csak magyarországi lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár lehet tagja.  

(2) A választási bizottság választott tagja és a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagja az lehet, aki 

az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat.  

(3) A Nemzeti Választási Bizottság választott tagja az lehet, aki a (2) bekezdésben foglalt feltételnek 

megfelel és jogi egyetemi diplomával rendelkezik.  

(4) A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat.  

18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja    

a) a köztársasági elnök,  

b) a háznagy,  

c) képviselő,  

d) alpolgármester,  

e) jegyző,  

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,  

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, 

honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint h) jelölt.  

(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl a) 

párt tagja,  

b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,  

c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,  

d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 

törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén 

hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai 

szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.  

(3) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti összeférhetetlenségi ok nem vonatkozik  

a) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjára, ha az egy szavazókörrel 

rendelkező településen működő helyi választási bizottság kivételével az országgyűlési egyéni választókerület 

területén fekvő településen működő helyi választási bizottság tagjává választják, valamint  

b) az egy szavazókörrel rendelkező településen működő helyi választási bizottság kivételével az 

országgyűlési egyéni választókerület területén fekvő településen működő helyi választási bizottság tagjára, ha 

az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjává választják.  

(4) A választási bizottság választott tagjának, póttagjának javasolt választópolgár a megválasztása előtt, a 

megbízott tag legkésőbb az eskütételét megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn 

összeférhetetlenség. A választási bizottság tagja, póttagja a vele szemben felmerült összeférhetetlenség 

tényét köteles haladéktalanul közölni a választási bizottság mellett működő választási iroda vezetőjével, 

továbbá bejelenteni a választási bizottság soron következő ülésén.  


