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TÁJÉKOZTATÓ

A választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. törvény 6. §., és a 38. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szavazással kapcsolatos tudnivalókról, a
szavazókörökr l és a szavazatszámláló bizottság tagjairól az alábbiak szerint
tájékoztatom a Budapest F város I. kerület választópolgárait:

Szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímét l távol, de Magyarország területén
tartózkodik igazolást – a választás els  és második fodulójára egyaránt - a lakóhely szerint
illetékes önkormányzat jegyz jét l kérhet (1013 Attila út 12.) személyesen vagy
meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy, hogy az
megérkezzen az illetékes helyi választási irodához 2010. április 6-ig.

Az igazolás kiadásához a kérelmez :

nevét
személyi azonosítóját (személyi számát)
lakcímét,
annak a településnek a nevét köteles megadni, ahol választójogát gyakorolni kívánja,
és
azt a címet kell megadnia, ahová az igazolást kéri, valamint hogy
az igazolást az els , a második vagy mind két fordulóra kéri-e.

Fontos tudnivaló, hogy akár az els , akár a második, vagy mindkét fordulóra kér igazolást, azt
a fenti id pontig kell megtennie.

Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.

Ha az igazolás kiadását követ en mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne
szavazni, 2010. április 8-ig egy alkalommal kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda
vezet jét l, hogy – az igazolás bevonásával egyidej leg – vegyék vissza a lakóhelye szerinti
szavazókörbe.

Akiknek lakóhelye nem az I. kerületben van, és ezért igazolással kívánnak itt szavazni, illetve
akiknek lakcíme csak a település színt – Budapest, I. kerület – megnevezést tartalmazza, az
5. számú kijelölt szavazókörben – 1011 Bem rkp. 6. (  Budavári  M vel dési  Ház)  –
adhatják le szavazataikat.

Az a magyar állampolgár, aki külföldön él/tartózkodik, és magyarországi bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, de a választás napján külföldön tartózkodik, kérheti a
külképviseleti névjegyzékbe történ  felvételét a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodától.
Ennek megfelel en szavazatát hazánk nagykövetségén vagy f konzulátusán adhatja le.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár személyesen vagy teljes
bizonyító erej  magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkez meghatalmazott útján
2010. március 19-én 16 óráig kérheti, ajánlott levélben pedig úgy, hogy az, 2010. március
19.-ig megérkezzen az illetékes Helyi Választási Irodához.
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Amennyiben a kérelmet meghatalmazott útján nyújtja be, a meghatalmazás akkor fogadható
el, ha a választópolgár a meghatalmazást saját kez leg írta és aláírta. Ha a meghatalmazás
nem saját kez leg került megírásra, azon – a választópolgár aláírása mellett – szükséges két
tanú nevének és lakóhelyének feltüntetése, továbbá a tanúk aláírása.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmez :
családi és utónevét
személyi azonosítóját (személyi számát)
születési helyét és idejét
anyja nevét
magyarországi lakcímét, továbbá
annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmez  a választójogát gyakorolni
kívánja, valamint
a kérelmez  külföldi értesítési címét, ha a döntésr l szóló értesítés kézbesítését nem
magyarországi lakcímére kéri.

A kérelmet el kell utasítani, ha nem tartalmazza a megjelölt adatokat.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár ugyancsak 2010. március 19-ig
módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választójogát gyakorolni
kívánja, illet leg kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékb l és visszavételét a lakcíme
szerinti névjegyzékbe.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel, illetve annak elutasítása ellen az érintett
választópolgár a döntésr l szóló értesítés kézhezvételét követ  három napon belül nyújthat be
kifogást a választási irodán.

Fontos tudni, hogy a Külképviseleten a választás els  fordulójára 2010. április 4-én (az
amerikai kontinensen 2010. április 3-án), a választás második fordulójára a hazai választás
napján, azaz 2010. április 25-én (az amerikai kontinensen 2010. április 24-én) kerül sor.

A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnát írásban igényelhetnek. A kérelmet a
szavazás napjáig postai úton a Helyi Választási Iroda Vezet jéhez (Budapest, 1014
Kapisztrán tér 1.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján (1013 Attila út
12.), illetve a szavazás napján az értesít n feltüntetett szavazókör szavazatszámláló
bizottságához kell benyújtani.

Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik, (szavazás egészségügyi,
szociális, büntetés-végrehajtási stb intézményben) el ször igazolást kell kérnie a lakcíme
szerinti helyi választási irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát igényelnie  az
intézmény fekvése szerinti helyi választási irodától, vagy a szavazás napján az igazolással
szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságától. (Csak abban a kivételes
esetben nincs szüksége igazolásra, ha az intézmény ugyanazon szavazókör területén
helyezkedik el, ahol az Ön lakóhelye van).
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Az I. kerület szavazókörei és megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjai az alábbiak:

1. számú szavazókör
címe:Önkormányzat Intézménye 1014 Úri utca 38.

Megválasztott tagok:

Lányi Kornél
Hergár Jen né
Mogyoróssyné
Fogarassy Julianna

2. számú szavazókör
címe:Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Táncsics M utca 1-3.

Megválasztott tagok:

dr. Koós-Hutás Piroska  Tünde
dr. Cserháti László
Závodi Ilona

3. számú szavazókör
címe:Budavári Általános Iskola 1014 Tárnok utca 9-11.

Megválasztott tagok:

Bárány Flóra
Farkas Márta
Tölgyesi László

4. számú szavazókör
címe:Budavári M vel dési Ház 1011 Bem rakpart 6.

Megválasztott tagok:

Dr. Mády Ferenc Lajosné Dr. Ballya Irén
Gál Imréné
Tóth Éva Stefánia

5. számú szavazókör
címe:Budavári M vel dési Ház 1011 Bem rakpart 6.

Megválasztott tagok:

Németh Ádám Árpád
Tholt Péter
Hausenblacz Gábor
Dr. Halabuk József
Locskai Kornélné



4

6. számú szavazókör
címe:III. sz. Id sek Klubja 1011 F  utca 31.

Megválasztott tagok:

Csanádi Tamás
Bárány Claudette
Diák Istvánné

7. számú szavazókör
címe:Toldy Ferenc Gimnázium 1015 Toldy F. utca 9.

Megválasztott tagok:

Ver czei Éva Ibolya
Maczó Gyula
Nádas Ágota

8. számú szavazókör
címe:Batthyány Általános Iskola 1015 Batthyány utca 8.

Megválasztott tagok:

Sz tsné Gyenes Mária Eszter
Nagyölbei Mária
Mertz Annamária

9. számú szavazókör
címe:Batthyány Általános Iskola 1015 Batthyány utca 8.

Megválasztott tagok:

Gremsperger Beatrix
Mosóczi Miklósné
Bircher Zsolt

10. számú szavazókör
címe:Vizivárosi Óvoda  1015 Toldy F. utca 66.

Megválasztott tagok:

Németh Csaba
Sziber József
Kuruczné Lovas Júlia

11. számú szavazókör
címe:I. sz. Id sek Klubja 1015 Hattyú utca 16.

Megválasztott tagok:

Dr. Pöspök Zsoltné
Csucsi Róbert
Kovács Asztrid
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12. számú szavazókör
címe:Kosztolányi Általános Iskola 1012 Attila út 135-137.

Megválasztott tagok:

Terei Gábor
Bognár Péter
Maczó Gergely

13. számú szavazókör
címe:Kosztolányi Általános Iskola 1012 Attila út 135-137.

Megválasztott tagok:

Dr. Heged sné Schmidt Ágnes
Bodroghelyi Ábel László
Molnár Zita

14. számú szavazókör
címe:Kosztolányi Általános Iskola 1012 Attila út 135-137.

Megválasztott tagok:

Tímár Attila
Molnár Istvánné
Barbóczai György

15. számú szavazókör
címe: Szociális Szolgáltatási Központ 1012 Attila út 89.

Megválasztott tagok:

Dr. Heged s György József
Szabóné Horváth Éva
Csaba Gábor                                    .

16. számú szavazókör
címe:II. sz. Id sek Klubja 1013 Roham utca 7.

Megválasztott tagok:

Pappné Verebély Eszter
Sárfalvi György
Szabó Melinda

17. számú szavazókör
címe:II. sz. Id sek Klubja 1013 Roham utca 7.

Megválasztott tagok:

Pápai Gábor
Barnóczki Emília
Dr. Csikos Mária
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18. számú szavazókör
címe:Szilágyi Erzsébet Gimnázium 1016 Mészáros utca 5-7.

Megválasztott tagok:

Szecsei Ottó
Szuromi Gáborné
Tasnádiné Kéki Zsuzsanna

19. számú szavazókör
címe:II. sz. Id sek Klubja 1013 Krisztina tér 3.

Megválasztott tagok:

Ördög Edit
Bokor Miklósné
Sebestény Jen né

20. számú szavazókör
címe:Szilágyi Erzsébet Gimnázium 1016 Mészáros utca 5-7.

Megválasztott tagok:

Hammang Ferenc Györgyné
Bernerné Bulyáki Margit
Henter Judit

21. számú szavazókör
címe:Szilágyi Erzsébet Gimnázium 1016 Mészáros utca 5-7.

Megválasztott tagok:

Kota Mária
Dr. Komorócziné Medvegy Magdolna
Holop Enik

22. számú szavazókör
címe:Naphegyi Óvoda 1016 Nyárs utca 2-4.

Megválasztott tagok:

Dr. Ónodi Klára
Kovács Dóra
Szigeti Katalin

23. számú szavazókör
címe:Farkas Ferenc Zeneiskola 1016 Dezs  utca 8.

Megválasztott tagok:

Nemák Adorján
Kovács Imola
Dr. Sutka Klára
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24. számú szavazókör
címe:Lisznyai Általános Iskola 1016 Lisznyai utca 40-42.

Megválasztott tagok:

Sz csik Júlia
Dr. Apor Péter László
Iványi Terézia

25. számú szavazókör
címe:Pet fi Gimnázium 1013 Attila út 43.

Megválasztott tagok:

Lukácsné Pécsi Zsuzsanna
Ember István
Pet  Sándorné

26. számú szavazókör
címe:Tabán Múzeum 1013 Döbrentei utca 9.

Megválasztott tagok:

Lukács Zsuzsanna Tímea
Bodrog József

riné Alberti Lilla

27. számú szavazókör
címe: Balassi Bálint Intézet 1016 Somlói út 51

Megválasztott tagok:

Kraupa Márta
Klucsik Jen
Dr. Aporné dr. Kovács Éva

28. számú szavazókör
címe: Balassi Bálint Intézet 1016 Somlói út 51.

Megválasztott tagok:

Majorosné Koós-Hutás Mária
Kis Elemérné
Bittó Piroska

dr. Deák Ferenc
       OEVK

    Választási Iroda vezet je


