
Tisztelt Választópolgárok!

Az Alkotmány rendelkezése alapján a helyi önkormányzati képvisel ket, valamint a
polgármestert a választópolgárok általános és egyenl  választójog alapján, közvetlen és
titkos szavazással választják.

A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkez  minden nagykorú magyar
állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén
lakóhellyel rendelkez  nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi
önkormányzati képvisel k és a polgármesterek választásán választható és – amennyiben
a választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik – választó legyen.

A Magyar Köztársaságban minden menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként
elismert nagykorú személyt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képvisel k és a
polgármesterek választásán – amennyiben a választás napján a Magyar Köztársaság területén
tartózkodik – választó legyen.

Ennek megfelel en a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek választásán
választójoggal rendelkezik a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkez

nagykorú magyar állampolgár,
az Európai Unió más tagállamának nagykorú állampolgára.

A menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek
szavazati joggal rendelkeznek.

A módosult jogszabályi rendelkezések miatt az egyéni választókerületek száma és földrajzi
határai mellett a korábban kialakított szavazókörök is megváltoztak. Mindez azzal jár,
hogy a választópolgárok egy része a korábbi választások alkalmával a megszokottól eltér
szavazókörben voksolhat.
Felkérek ezért minden választópolgárt, hogy a választásról szóló értesít t fokozottan
szíveskedjenek áttanulmányozni, ellen rizni, és az értesít n feltüntetett szavazókörbe
menjenek szavazni.

A módosítás után kerületünkben 10 egyéni választókerület és 20 szavazókör került
kialakításra.

Szavazni 2010. október 3.-án, vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig lehet, a lakóhelye
szerint kijelölt, az értesít n feltüntetett szavazókörben lehet.

Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik,
választójogát, vagy a lakóhelyén, vagy – igazolással – bejelentett tartózkodási helyén



gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. június 16-
át megel en jelentette be, és a szavazás napjáig nem sz nik meg.

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16 óráig kérhet a
lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezet jét l (azaz az önkormányzat jegyz jét l). Ha
meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben
is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye
szerinti helyi választási irodába.

Igazolás faxon vagy e-mail útján nem kérhet  és nem adható ki!

A választási irodától kapott igazolással kérheti a névjegyzékbe vételét egyrészt a szavazás
napját megel en a tartózkodási helye szerinti helyi választási irodától, másrészt a szavazás
napján az igazoláson feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található
szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól.

Az igazolás kiadásához a kérelmez :

nevét
személyi azonosítóját (személyi számát)
lakcímét,
annak a településnek a nevét köteles megadni, ahol a bejelentett tartózkodási helye
van, és
azt a címet kell megadnia, ahová az igazolást kéri.

Fontos tudni, hogy az igazolás kiadását követ en nincs lehet ség arra, hogy
meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon!

Fontos azt is tudnia, hogy abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy
Magyarországon, de nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem
tudja gyakorolni.

Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.

Azon választópolgárok részére a szavazás lehet sége, kiknek lakcíme csak a Budapest, I.
kerület megnevezést tartalmazza, a 3. számú szavazókör került kijelölésre. (Budavári

vel dési Ház - Budapest, Bem rkp. 6.)

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.

A szavazásról

A szavazás céljára a szavazóhelyiségekben kett  szavazófülke kerül felállításra.



Az els ként szavazó választópolgár jelenlétében – aki a szavazatszámláló bizottság tagja nem
lehet - , a szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el tt az urnák állapotát
megvizsgálja.
Az urnákat az els ként szavazó választópolgár jelenlétében kell lezárni úgy, hogy azokból az
urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani.
Ezt követ en a szavazatszámláló bizottság az urnába ellen rz  lapot helyez, amely
tartalmazza az ellen rz  lap elhelyezésének id pontját, valamint a szavazatszámláló bizottság
jelen lév  tagjainak és az els ként szavazó választópolgárnak az aláírását.

A szavazás id tartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójog
gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, illet leg
aki igazolással szavaz.

A szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas
igazolvány alapján – megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy
szerepel-e a névjegyzékben.

Szavazni a következ  okmányok együttes bemutatásával lehet:

a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító igazolvány , vagy

b) lakcímigazolvány és

személyazonosító igazolvány, vagy
útlevél, vagy
2001. január 1-jét követ en kiállított (kártya formátumú) vezet i engedély.

Lejárt érvényesség  okmányokkal nem lehet szavazni, ez esetben a szavazatszámláló
bizottság visszautasítja a választópolgárt, ezért kérjük, ellen rizzék okmányaikat.

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki nem tudja
személyazonosságát és lakcímét hitelt érdeml en igazolni, vagy nem szerepel a
névjegyzékben, illetve aki nem rendelkezik a szavazókörbe szóló igazolással, valamint nem
szerepel a névjegyzékben, rendelkezik igazolással, de tartózkodási helye id közben megsz nt.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgár részére
a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat a választópolgár jelenlétében kell
lebélyegezni. A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kez  aláírásával
igazolja. Az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló
bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.

A szavazatszámláló bizottság, amennyiben azt a választópolgár kéri szükség esetén – a
választópolgár befolyása nélkül – megmagyarázza a szavazás módját.

A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésre. A szavazófülke
használatára a választópolgár nem kötelezhet . A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a
szavazó tartózkodhat a szavazófülkében.



A f városban a választópolgár 4 szavazólapot kap, melyek az alábbi választásra, szavazásra
vonatkoznak:

a.) egyéni választókerületi önkormányzati képvisel k választása

A kerületi önkormányzati képvisel ket a kerület választópolgárai vegyes választási
rendszerben választják meg.

A szavazáskor Ön kizárólag egyéni jelöltre szavazhat.

b.) polgármester választása

Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a kerület polgármestere, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.

c.) városi közgy lés tagjainak választása

A f városi közgy lés tagjait listán választjuk. Listát pártok és egyéb társadalmi szervezetek
állíthatnak.

Listát azok a pártok, társadalmi szervezetek állíthatnak, amelyek a f városi kerületek több
mint felében kompenzációs listát állítottak.

A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak
mandátumhoz, de csak abban az esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat 5%-át
megszerezték.

d.) polgármester választása

Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a f polgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot
kapta.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illet leg akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok
akadályoz a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság
két tagja együttesen – segítségét igénybe veheti.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, a szavazólapon szerepl  jelölt,
illetve lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt, egymást metsz  két vonallal : +,
vagy X jellel. Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehet  figyelembe.

A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel –nem érinti, ha a szavazólapon
bármilyen megjegyzést tettek.

A választópolgár a szavazó lapot borítékba teszi és a szavazatszámláló bizottság el tt urnába
helyezi.



Ha a választópolgár a borítéknak az urnába történ  helyezése el tt jelzi, hogy a szavazólap
kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a bizottság bevonja, helyébe új szavazólapot ad ki,
és ezt a tényt jegyz könyvben rögzíti.
A bizottság a rontott szavazólap helyett újat – személyenként – csak egyszer adhat ki.

A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor bezárja a szavazóhelyiséget. Azok a
választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak el terében tartózkodnak, még
szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

Az egyéni választókerületi jelöltet állító pártok, valamint a független jelöltek a helyi
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 joger s nyilvántartásba vételét követ en, de legkés bb 2010.
szeptember 17-én 16 óráig lehet bejelenteni a választási bizottság elnökénél, a
szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási iroda vezet jénél, kerületünkben az
Okmányirodán (1013 Attila út 12.).

A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt vagy meghatalmazottja,
illet leg a párt bíróság által bejegyzett képvisel je vagy az általa adott írásbeli
meghatalmazással rendelkez  meghatalmazott jogosult, de a meghatalmazással rendelkez
képvisel  további meghatalmazást adhat.

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

A független jelölt, illet leg 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 t megbízó párt vagy független jelölt
részére, sem bárki másnak nem adhatja ki!

Kampány

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a névjegyzékben
szerepl  választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek,
jelöl szervezeteknek kérésükre, díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2010.
szeptember 13-át követ en adja át.

A választási kampány 2010. október 3-án 0 óráig tart.

Kampányt folytatni 2010. október 3-án 0 órától 19 óráig tilos.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2010. november 2-ig
köteles eltávolítani.



A listát állító pártok választási kampányukat már megkezdték. Kerületünkben 12 helyszínre
plakátok kitételére alkalmas hirdet  táblákat helyezett ki a Választási Iroda és oldalait a
pártok között kisorsolta.

Várható, hogy a választókat közvélemény kutatók keresik meg. Közvélemény kutatás esetén a
válaszadás önkéntes a választópolgár nyilatkozattételre nem kényszeríthet . A közvélemény
kutatók csupán a választásra szolgáló épületb l kilép ket kérdezhetik meg.

                dr. Deák Ferenc
a Helyi Választási Iroda
           vezet je


