
Tisztelt Választópolgárok!

Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos jogunkkal élve – szavazatunkkal döntsünk
arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban 2010. április 11-én kerül sor az
országgyűlési képviselő-választás első fordulójára, 2010. április 25-én pedig a második fordulóra.

A választópolgárok a nyilvántartásba (névjegyzékbe) történt felvételükről, továbbá a szavazás
helyéről, idejéről a szavazással kapcsolatos egyéb tudnivalókról szóló értesítőt (kopogtató cédulát)
az ajánlószelvénnyel együtt 2010. április 8-12. között a postán keresztül kapják meg.

Budapest Főváros I. kerületi az országgyűlési képviselők általános választásán a 01. számú
egyéni választókerület.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.

A választáson választójoggal rendelkező állampolgárok névjegyzékét 2010 április 10-tól április 17-
én 16 óráig közszemlére tesszük a Helyi Választási Irodán, kerületünkben az Okmányirodán (1013
Attila út 12.).
A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt szintén a közszemlére tétel
időtartama alatt lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez.

A módosított névjegyzék 2010. április 9-én 16 óráig és április 23-án 16 óráig tekinthető meg a
Helyi Választási Irodán, kerületünkben az Okmányirodán (1013 Attila út 12.).

A Magyar Köztársaság területén szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelyén, vagy
lakóhelyétől távol – igazolással – lehet, reggel hat órától este hét óráig.

Az országgyűlési képviselő-választásra az I. kerületben a korábbi évekhez képest kialakított
szavazókörökben az alábbi módosítások történtek:
Két szavazókör - a területi beosztásuk változását nem érintő - új helyen működik. A 16. számú
szavazókört a Szociális Szolgáltató Központ, Attila út 89. szám alól a II. számú Idősek Klubja,
Roham utca 7. szám alá, a 27. számú szavazókört a  Nav N Go Kft.  Bérc  utca  16.  szám alól  a
Balassi Bálint Intézet, Somlói út 51. szám alá helyeztük át.

Az érintett választópolgárok az értesítőjüket, melyeket a fent említett időpontig a posta kézbesített,
már a változásnak megfelelő szavazókörbe szólóan kapják meg.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol, de Magyarország területén tartózkodik
igazolást – a választás első és második fodulójára egyaránt - a lakóhely szerint illetékes
önkormányzat jegyzőjétől 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 kérelmező:

§ 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 első, a második vagy mind két fordulóra kéri-e.



Fontos tudnivaló, hogy akár az első, akár a második fordulóra kér igazolást, azt a fenti időpontig
kell megtennie.

Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.

Ha az igazolás kiadását követően mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni,
2010. április 8-ig egy alkalommal kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől,
hogy – az igazolás bevonásával egyidejűleg – 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 színtű – Budapest, I. kerület – megnevezést tartalmazza, az 5.
számú kijelölt szavazókörben – 1011 Bem rkp. 6. ( Budavári Művelődési 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
történő felvételét a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodától. Ennek megfelelően szavazatát
hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár személyesen vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező 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.

Amennyiben a kérelmet meghatalmazott útján nyújtja be, a meghatalmazás akkor fogadható el, ha a
választópolgár a meghatalmazást saját kezűleg írta és aláírta. Ha a meghatalmazás nem saját
kezűleg került megírásra, azon – a választópolgár aláírása mellett – szükséges két tanú nevének és
lakóhelyének feltüntetése, továbbá a tanúk aláírása.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező:
§ családi és utónevét
§ személyi azonosítóját (személyi számát)
§ születési helyét és idejét
§ anyja nevét
§ magyarországi lakcímét, továbbá
§ annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni

kívánja, valamint
§ a kérelmező külföldi értesítési címét, ha a döntésről 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, illetőleg kérheti
törlését a külképviseleti névjegyzékből és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.

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

http://www.valasztas.hu/hu/download/133/hvik.pdf


Fontos tudni, hogy a Külképviseleten a választás első 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 Vezetőjéhez (Budapest, 1014 Kapisztrán tér
1.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján (1013 Attila út 12.), illetve a
szavazás napján az értesítőn feltüntetett szavazókör szavazatszámláló bizottságához kell benyújtani.

Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik, (szavazás egészségügyi, szociális,
büntetés-végrehajtási stb intézményben) először 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).

Az ajánlásról

Az egyéni választókerületekben független jelöltek vagy párt által állított jelöltek indulhatnak.
Jelöltet a választási bizottsághoz bejelentett és nyilvántartásba vett párt állíthat.

A választópolgár csak egyéni választókerületi jelöltet ajánlhat és csak abban az egyéni
választókerületben, amelyben lakóhelye van.

Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. Ajánlást kizárólag a helyi választási iroda által a
választópolgároknak megküldött hivatalos ajánlószelvényen lehet gyűjteni.

A jelöltet 2010. március 19 –én 16 óráig lehet bejelenteni az országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottságnál.

Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlószelvény kitöltésének szabályai:

Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakcímét,
személyazonosítóját (személyi számát), az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő szervezet
nevét, illetve független jelölt esetén a független jelölés tényét. Amennyiben két vagy több párt
közös jelöltet kíván állítani, az ajánlószelvényen valamennyi érintett párt nevét fel kell tüntetni.  Az
ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak saját kezűleg alá kell írnia.

Nem gyűjthető ajánlószelvény:

§ munkahelyen,
§ munkaidőben, vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból

fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
§ a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a

szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
§ tömegközlekedési eszközön,
§ állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.



Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért
előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos!

Érvénytelen az, az ajánlás, amelyet:

§ nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
§ az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Érvénytelen akkor is az ajánlás, ha az ajánló választópolgár a hivatalos ajánlószelvényre nem
vezette rá hiánytalanul mindazokat az adatokat, amelyeket az „ajánlószelvény kitöltésének
szabályai” címszó alatt kerültek felsorolásra.

Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több
jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

Az egyéni választókerületi jelöltet állító pártok, valamint a független jelöltek az egyéni
választókerületi választási bizottságba, a területi listát állító pártok a területi választási bizottságba,
az országos listát állító pártok az Országos Választási Bizottságba jogosultak egy-egy tagot
megbízni. A felsoroltak a szavazatszámláló bizottságokba is megbízhatnak egy-egy tagot.

A megbízott tagot a jelölt, illetőleg a lista jogerős nyilvántartásba vételét követően, de legkésőbb
2010. április 2-án 16 óráig lehet bejelenteni a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló
bizottság esetén a helyi választási iroda vezetőjénél, kerületünkben az Okmányirodán (1013 Attila
út 12.).

A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt vagy meghatalmazottja,
illetőleg a párt bíróság által bejegyzett képviselője vagy az általa adott írásbeli meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott jogosult, de a meghatalmazással rendelkező képviselő további
meghatalmazást adhat.

A közös listát állító pártok közösen bízhatnak meg tagot a választási bizottságokba.

A független jelölt, illetőleg a párt által megbízott választási bizottsági tag jogai és kötelezettségei
megegyeznek a választott tagokéval. Így a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a választási
bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt is vesz benne, a bizottság rendelkezésére álló
valamennyi információt megismerheti. A tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat
azonban sem az őt megbízó párt vagy független jelölt részére, sem bárki másnak nem adhatja ki!

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló, többször módosított 1989. évi XXXIV. törvény 5.
§. (2) bekezdésének rendelkezése szerint, az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 750
választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.

A választással kapcsolatos kampány 2010. április 9-én 24 óráig és április 11-én 19 órától április
23-án 24 óráig tart.

Kampányt folytatni 2010. április 10-én 0 órától április 11-én 19 óráig és 2010. április 24-én 0 órától
április 25 -én 19 óráig tilos.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2010. május 25-ig köteles
eltávolítani.



A Helyi Választási Iroda munkatársainak elérhetősége:

Vezetője: dr. Deák Ferenc , jegyző
Cím: 1014 Kapisztrán tér 1. telefonszám: 458-3015, telefax: 458-3001

 Helyettese: Fekete Sándorné, okmányiroda vezető
Cím: 1013 Attila út 12. telefonszám: 489-4441 telefax : 489-4444

Választási Információs Szolgálat: Vígh Katalin
Cím: 1014 Kapisztrán tér 1. telefonszám: 458-3015

Névjegyzékkel kapcsolatos információk(igazolás, külképviseleti szavazás, okmányokkal
kapcsolatos tájékoztatók): Zsarnayné Gorzás Renáta
Cím: 1013 Attila út 12. telefonszám: 489-4443 telefax: 489-4444

Az Országos Választási Iroda

Választási Információs Szolgálata

Levélcím: 1903 Budapest, Pf.: 314
Telefonszám: 441-1616
Kék szám: 06-40/200-717, 441-1616
Telefax: (1)441-1617
e-mail cím: visz@otm.gov.hu

A Területi –Választási Információs Szolgálat

Budapest-Főváros

Cím: 1052 Budapest, István utca 1-3.
Telefon: 327-1209
Telefax: 318-8188
e-mail cím: ugyfelszolgalat@budapest.hu

                dr. Deák Ferenc
Országgyűlési Egyéni Választókerületi

Választási Iroda Vezetője
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