
     

2/2014. (I. 16.) KIM rendelet
     

egyes választással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

     A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), b), g), h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
     1. § A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet (a
továbbiakban: R.) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
     "14. § A választási iroda az informatikai rendszerben állítja elő a központi névjegyzékkel kapcsolatos döntést, amely aláírás
és bélyegzőlenyomat nélkül érvényes. A döntést a kérelmező lakcímére is meg kell küldeni."
     2. § Az R. a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:
     "IV/A. FEJEZET
     A BÍRSÁG MEGFIZETÉSE, A MÉDIATARTALOM-SZOLGÁLTATÓ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY
EMINŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA, VALAMINT A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG VÁLASZTOTT TAGJAINAK
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE
     20/A. § (1) A bírságot az NVI fizetési számlaszámára, átutalással kell megfizetni. Az átutalás közleményében fel kell
tüntetni a választási bizottság székhelytelepülésének megnevezését, valamint határozatának számát.
     (2) A bírságot kiszabó választási bizottság mellett működő választási iroda a bírságot kiszabó határozat jogerőre
emelkedését követően haladéktalanul megküldi az NVI-nek a határozat egy eredeti példányát, valamint közli, hogy a bírság
megfizetésére rendelkezésre álló határidő mely napon jár le.
     20/B. § (1) A médiatartalom-szolgáltató képviseletében eljáró személy e minőségét személyazonosításra alkalmas
igazolvánnyal és
     a) a médiatartalom-szolgáltató által a részére kiállított meghatalmazással, vagy
     b) újságírói szakmai szervezet által kiállított sajtóigazolvánnyal igazolja.
     (2) A külképviseleten a külképviseleti választási iroda a helyi körülményekre tekintettel e minőség igazolására más okiratot
is elfogadhat.
     20/C. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) Budapesten lakóhellyel nem rendelkező választott tagja
az NVB ülésén való megjelenése kapcsán felmerült indokolt és az NVI nevére kiállított számviteli bizonylattal igazolt utazási-
és szállásköltsége megtérítésére jogosult.
     (2) Az (1) bekezdésben meghatározott NVB tag utazási költségtérítésként
     a) a közúti gépjárművel történő utazás esetén
     aa) üzemanyagköltségként a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és
kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendeletben a lökettérfogat szerint
meghatározott alapnorma-átalány szerinti összeget és
     ab) az üzemanyagköltségen kívüli minden más költség átalányaként a személyi jövedelamadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 11. számú mellékletében meghatározott általános személygépkocsi-normaköltség alapul vételével számított összeget,
     b) közforgalmú személyszállítási eszközzel történő utazás esetén a bérlet arányos részét vagy a menetjegy (helyjegy,
pótjegy) 100%-át
     számolhatja el.
     (3) Az (1) bekezdésben meghatározott NVB tag szállás-költségtérítésként legfeljebb vendégéjszakánként húszezer forintot
számolhat el.
     (4) Az elszámolás dokumentumát az adott bizottsági ülést követő harminc napon belül kell az NVI-hez benyújtani.
     (5) A jogszerűen elszámolható költségtérítést a kincstár az NVI utalványozása alapján legkésőbb az elszámolás
dokumentumának benyújtását követő harmincadik napig az NVB választott tagjának fizetési számlájára utalja át."
     3. § Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási
eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: R2.)
9. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
     (A HVI a névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatáskörében - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -)
     "c) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntését a kérelmező lakcímére is megküldi."
     4. § Az R2. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
     "(2a) Ha a szavazatszámláló bizottság az átjelentkezéssel szavazó választópolgár részére a Ve. 257. § (1 b) bekezdése alapján
csak egyéni választókerületi szavazólapot ad át, ennek tényét a jegyzőkönyvvezető a szavazólap elhelyezésére szolgáló
borítékon feltünteti."
     5. § Az R2. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
     "30. § Az NVI
     a) az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően a kitűzést követő harmincadik napig tájékoztatót
küld a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó
nyilvántartásában nyilvántartott címére - az ukrajnai és szlovákiai címek kivételével - a választás időpontjáról és a választójog
gyakorlásához szükséges tudnivalókról,
     b) adatot szolgáltat az NVB részére a jelölő szervezetek részére járó költségvetési támogatás megállapításához,
     c) megküldi a kincstárnak a jelöltek, jelölő szervezetek költségvetési támogatásához szükséges adatokat,
     d) a jelölő szervezet, illetve a jelölt nemzetiségi nevét rögzíti az informatikai rendszerben,
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     e) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a szavazási levélcsomagot,
vagy eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre,
     f) beszkenneli a levélben szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok
megszámlálását,
     g) fogadja az országgyűlési egyéni választókerületi eredményt megállapító jegyzőkönyveket,
     h) fogadja a KÜVI-ktől a levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat tartalmazó csomagokat,
     i) fogadja az OEVI-ktől az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait, valamint az OEVI-ben leadott - a levélben
leadott szavazatokat tartalmazó - válaszborítékokat tartalmazó szállítóborítékokat,
     j) országgyűlési egyéni választókerületenként csoportosítja a külképviseleten, valamint az átjelentkezéssel szavazó
választópolgárok szavazatait tartalmazó lezárt borítékokat, és átadja az OEVI vezetőjének, vagy az általa megbízott tagjának,
     k) a szavazást megelőző nap 24.00 órát követően beérkező szavazási iratokat - a g) és h) pont szerinti szavazási iratok
kivételével - a megsemmisítésükig felbontás nélkül, biztonságos helyen tárolja."
     6. § Az R2.
     a) 1. melléklet 4. sorában a "Névjegyzék a kijelölt szavazókörben" szövegrész helyébe az "Az átjelentkezett választópolgárok
adatait tartalmazó névjegyzékrész" szöveg,
     b) 1. melléklet 5. sorában a "Mozgóurnát igénylő" szövegrész helyébe az "Az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő" szöveg
     lép.
     7. § Az R2.
     1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
     2. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet,
     3. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,
     4. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,
     5. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet,
     6. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet,
     7. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet,
     8. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet,
     9. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet,
     10. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet,
     11. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet,
     12. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet,
     13. 17. melléklete helyébe a 13. melléklet,
     14. 18. melléklete helyébe a 14. melléklet,
     15. 20. melléklete helyébe a 15. melléklet,
     16. 21. melléklete helyébe a 16. melléklet,
     17. 22. melléklete helyébe a 17. melléklet,
     18. 24. melléklete helyébe a 18. melléklet,
     19. 25. melléklete helyébe a 19. melléklet,
     20. 26. melléklete helyébe a 20. melléklet,
     21. 29. melléklete helyébe a 21. melléklet,
     22. 40. melléklete helyébe a 22. melléklet,
     23. 41. melléklete helyébe a 23. melléklet,
     24. 42. melléklete helyébe a 24. melléklet,
     25. 43. melléklete helyébe a 25. melléklet,
     26. 44. melléklete helyébe a 26. melléklet,
     27. 45. melléklete helyébe a 27. melléklet,
     28. 46. melléklete helyébe a 28. melléklet,
     29. 47. melléklete helyébe a 29. melléklet,
     30. 48. melléklete helyébe a 30. melléklet,
     31. 49. melléklete helyébe a 31. melléklet,
     32. 50. melléklete helyébe a 32. melléklet
     lép.
     8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
     Dr. Navracsics Tibor s. k.,
     közigazgatási és igazságügyi miniszter
     

1. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Névjegyzék az országgyűlési képviselők választásáraaz "Az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő" szöveg
     NÉVJEGYZÉKzággyűlési képviselők választásáraaz "Az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő" szöveg
     ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA - (a szavazás napja)tt, mozgóurnát igénylő" szöveg
     (TELEPÜLÉS és választókerület)(a szavazás napja)tt, mozgóurnát igénylő" szöveg
     (szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe)) " szöveg
     1. oldalszavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe)) " szöveg
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     ** Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan választópolgár, aki csak egyéni választókerületi
szavazólapot kaphat.
     *** A nemzetiség sorszáma.
     ÖSSZESÍTŐ LAPel a névjegyzéken olyan választópolgár, aki csak egyéni választókerületi szavazólapot kaphat.
     I. A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok (ha a névjegyzéken NEM szerepel olyan
választópolgár, aki csak egyéni szavazólapot kap)
     

  Egyéni és
pártlistás
(a oszlop)

Egyéni és
nemzetiségi listás

(b oszlop)

Összesen
(a + b)

(d oszlop)

1.
A névjegyzékben és mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében szereplő
választópolgárok száma (=2 + 3)

AP: AN: AE, AL:

2.
A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévő

választópolgárok száma
   

3.
A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő

választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok
száma

   

4.
Szavazóként megjelent választópolgárok száma
(=5 + 6)

FP: FN: FE, FL:

5. A névjegyzékben lévő aláírások száma    

6.
A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén
és pótlapjain lévő aláírások száma

   

     I. A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok (ha a névjegyzéken szerepel olyan választópolgár,
aki csak egyéni szavazólapot kap)
     

  Egyéni és
pártlistás
(a oszlop)

Egyéni és
nemzetiségi listás

(b oszlop)

Csak egyéni
(c oszlop)

Egyéni összesen
(a + b + c)
(d oszlop)

Listás összesen
(a + b)

(e oszlop)

1.
A névjegyzékben és mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében szereplő
választópolgárok száma (=2 + 3)

AP: AN:  AE: AL:

2.
A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévő

választópolgárok száma
     

3.
A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő

választópolgárok jegyzékében lévő
választópolgárok száma

     

4.
Szavazóként megjelent választópolgárok
száma
(=5 + 6)

FP: FN:  FE: FL:

5. A névjegyzékben lévő aláírások száma      

6.
A mozgóurnát igénylő választópolgárok
jegyzékén és pótlapjain lévő aláírások száma

     

     II. A szavazókörben lakcímmel rendelkező nemzetiségi választópolgárok nemzetiségenként
     

 

A névjegyzékben és a
mozgóurnát igénylő

választópolgárok
jegyzékében lévő

nemzetiségi
választópolgárok száma

A szavazókörben
megjelent nemzetiségi

választópolgárok száma
(a névjegyzék b
oszlopában lévő
aláírások száma)

A mozgóurnával
szavazó nemzetiségi

választópolgárok száma
(a mozgóurnát igénylő

választópolgárok
jegyzékének és
pótlapjainak b

oszlopában szereplő
aláírások száma

együttesen)

A szavazóként megjelent
nemzetiségi

választópolgárok száma
összesen

 

1. 2. 3. 4.

Összesen: AN:   +  = FN:  

Nemzetiségenként:

(1) bolgár (A1)   +  =  ->F1

(2) görög (A2)  +  =  ->F2

(3) horvát (A3)  +  =  ->F3

(4) lengyel (A4)  +  =  ->F4

(5) német (A5)  +  =  ->F5

(6) örmény (A6)  +  =  ->F6
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(7) roma (A7)  +  =  ->F7

(8) román (A8)  +  =  ->F8

(9) ruszin (A9)  +  =  ->F9

(10) szerb (A10)  +  =  ->F10

(11) szlovák (A11)  +  =  ->F11

(12) szlovén (A12)  +  =  ->F12

(13) ukrán (A13)  +  =  ->F13

     2. oszlop (A szavazókörben megjelent nemzetiségi választópolgárok száma):
     - Az összesen sor értékének meg kell egyeznie az I. táblázat b oszlopának 5. sorában lévő értékkel.
     - A nemzetiségenkénti értékek kitöltése: a szavazókörben előforduló valamennyi nemzetiségre egyenként meg kell számolni
a névjegyzék b oszlopában lévő aláírások számát, s ezt az értéket kell a 2. oszlopban a nemzetiséghez tartozó sorba
beírni.
     - A nemzetiségenkénti értékek (azaz az (1) - (13) sorokban szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 2.
oszlop összesen sorában szereplő értékkel.
     3. oszlop (A mozgóurnával szavazó nemzetiségi választópolgárok száma):
     - Az összesen sor értékének meg kell egyeznie az I. táblázat b oszlopának 6. sorában lévő értékkel.
     - A nemzetiségenkénti értékek kitöltése: a szavazókörben előforduló valamennyi nemzetiségre egyenként meg kell számolni
a mozgóurnát igénylők jegyzékének és pótlapjainak b oszlopában lévő aláírások számát, s ezek összegét kell a 3.
oszlopban a nemzetiséghez tartozó sorba beírni.
     - A nemzetiségenkénti értékek (azaz az (1) - (13) sorokban szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 3.
oszlop összesen sorában szereplő értékkel.
     4. oszlop (A szavazóként megjelent nemzetiségi választópolgárok száma összesen):
     - Az összesen sor értékének (FN) meg kell egyeznie az I. táblázat b oszlopának 4. sorában lévő értékkel.
     - A nemzetiségenkénti értékek esetén a 4. oszlopba a 2. és 3. oszlop ugyanazon sorában lévő számok összegét kell beírni.
     - A nemzetiségenkénti értékek (azaz az (1)-(13) sorokban szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 4.
oszlop összesen sorában szereplő (FN) értékkel.
     III. A szavazókörben szavazó, valamint az OEVK-ban lakcímmel rendelkező, de átjelentkezéssel vagy
külképviseleten szavazó választópolgárok (csak a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazó választópolgárok
szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókörben)
     

 A
névjegyzékben

és a mozgóurnát
igénylő

választópolgárok
jegyzékében

lévő
választópolgárok

száma

Átjelentkezett
választópolgárok

száma

A külképviseleti
névjegyzékben

szereplő
választópolgárok

száma

A
választópolgárok
száma összesen

 1. 2. 3. 4.

Egyéni
választókerületi:

AE:  BE: C: EE:

Listás összesen: AL:  BL: C: EL:

Pártlistás: AP: BP: CP: EP:

Nemzetiségi listás
összesen:

AN:  BN: CN: EN:

 

Nemzetiségenként:

(1) bolgár A1: B1: C1: E1:

(2) görög A2: B2: C2: E2:

(3) horvát A3: B3: C3: E3:

(4) lengyel A4: B4: C4: E4:

(5) német A5: B5: C5: E5:

(6) örmény A6: B6: C6: E6:

(7) roma A7: B7: C7: E7:

(8) román A8: B8: C8: E8:

(9) ruszin A9: B9: C9: E9:

(10) szerb A10: B10: C10: E10:

(11) szlovák A11: B11: C11: E11:
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(12) szlovén A12: B12: C12: E12:

(13) ukrán A13: B13: C13: E13:

     "
     

2. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "3. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke az országgyűlési képviselők választására VALIGN=middle WIDTH=91
align="center">A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok számaÁtjelentkezett választópolgárok

számaA külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok számaA választópolgárok száma összesen 1.2.3.4.Egyéni

választókerületi:AE: BE:C:EE:Listás összesen:AL: BL:C:EL:Pártlistás:AP: BP:CP:EP:Nemzetiségi listás

összesen:AN: BN:CN:EN: Nemzetiségenként:(1) bolgárA1: B1:C1:E1:(2) görögA2: B2:C2:E2:(3) horvátA3: B3:C3:E3:(4)

lengyelA4: B4:C4:E4:(5) németA5: B5:C5:E5:(6) örményA6: B6:C6:E6:(7) romaA7: B7:C7:E7:(8) románA8: B8:C8:E8:(9)

ruszinA9: B9:C9:E9:(10) szerbA10: B10:C10:E10:(11) szlovákA11: B11:C11:E11:(12) szlovénA12: B12:C12:E12:(13)

ukránA13: B13:C13:E13:

     MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE az országgyűlési képviselők választására VALIGN=middle
WIDTH=91 align="center">A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok számaÁtjelentkezett

választópolgárok számaA külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok számaA választópolgárok száma összesen 1.2.3.4.Egyéni

választókerületi:AE: BE:C:EE:Listás összesen:AL: BL:C:EL:Pártlistás:AP: BP:CP:EP:Nemzetiségi listás

összesen:AN: BN:CN:EN: Nemzetiségenként:(1) bolgárA1: B1:C1:E1:(2) görögA2: B2:C2:E2:(3) horvátA3: B3:C3:E3:(4)

lengyelA4: B4:C4:E4:(5) németA5: B5:C5:E5:(6) örményA6: B6:C6:E6:(7) romaA7: B7:C7:E7:(8) románA8: B8:C8:E8:(9)

ruszinA9: B9:C9:E9:(10) szerbA10: B10:C10:E10:(11) szlovákA11: B11:C11:E11:(12) szlovénA12: B12:C12:E12:(13)

ukránA13: B13:C13:E13:

     ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA - (a szavazás napja)ők választására VALIGN=middle
WIDTH=91 align="center">A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok számaÁtjelentkezett

választópolgárok számaA külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok számaA választópolgárok száma összesen 1.2.3.4.Egyéni

választókerületi:AE: BE:C:EE:Listás összesen:AL: BL:C:EL:Pártlistás:AP: BP:CP:EP:Nemzetiségi listás

összesen:AN: BN:CN:EN: Nemzetiségenként:(1) bolgárA1: B1:C1:E1:(2) görögA2: B2:C2:E2:(3) horvátA3: B3:C3:E3:(4)

lengyelA4: B4:C4:E4:(5) németA5: B5:C5:E5:(6) örményA6: B6:C6:E6:(7) romaA7: B7:C7:E7:(8) románA8: B8:C8:E8:(9)

ruszinA9: B9:C9:E9:(10) szerbA10: B10:C10:E10:(11) szlovákA11: B11:C11:E11:(12) szlovénA12: B12:C12:E12:(13)

ukránA13: B13:C13:E13:

     (TELEPÜLÉS és választókerület)(a szavazás napja)ők választására VALIGN=middle WIDTH=91 align="center">A
névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok számaÁtjelentkezett választópolgárok számaA
külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok számaA választópolgárok száma összesen 1.2.3.4.Egyéni

választókerületi:AE: BE:C:EE:Listás összesen:AL: BL:C:EL:Pártlistás:AP: BP:CP:EP:Nemzetiségi listás

összesen:AN: BN:CN:EN: Nemzetiségenként:(1) bolgárA1: B1:C1:E1:(2) görögA2: B2:C2:E2:(3) horvátA3: B3:C3:E3:(4)

lengyelA4: B4:C4:E4:(5) németA5: B5:C5:E5:(6) örményA6: B6:C6:E6:(7) romaA7: B7:C7:E7:(8) románA8: B8:C8:E8:(9)

ruszinA9: B9:C9:E9:(10) szerbA10: B10:C10:E10:(11) szlovákA11: B11:C11:E11:(12) szlovénA12: B12:C12:E12:(13)

ukránA13: B13:C13:E13:

     (szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe)) =middle WIDTH=91 align="center">A
névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok számaÁtjelentkezett választópolgárok számaA
külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok számaA választópolgárok száma összesen 1.2.3.4.Egyéni

választókerületi:AE: BE:C:EE:Listás összesen:AL: BL:C:EL:Pártlistás:AP: BP:CP:EP:Nemzetiségi listás

összesen:AN: BN:CN:EN: Nemzetiségenként:(1) bolgárA1: B1:C1:E1:(2) görögA2: B2:C2:E2:(3) horvátA3: B3:C3:E3:(4)

lengyelA4: B4:C4:E4:(5) németA5: B5:C5:E5:(6) örményA6: B6:C6:E6:(7) romaA7: B7:C7:E7:(8) románA8: B8:C8:E8:(9)

ruszinA9: B9:C9:E9:(10) szerbA10: B10:C10:E10:(11) szlovákA11: B11:C11:E11:(12) szlovénA12: B12:C12:E12:(13)

ukránA13: B13:C13:E13:

     1. oldalszavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe)) =middle WIDTH=91 align="center">A
névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok számaÁtjelentkezett választópolgárok számaA
külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok számaA választópolgárok száma összesen 1.2.3.4.Egyéni

választókerületi:AE: BE:C:EE:Listás összesen:AL: BL:C:EL:Pártlistás:AP: BP:CP:EP:Nemzetiségi listás

összesen:AN: BN:CN:EN: Nemzetiségenként:(1) bolgárA1: B1:C1:E1:(2) görögA2: B2:C2:E2:(3) horvátA3: B3:C3:E3:(4)

lengyelA4: B4:C4:E4:(5) németA5: B5:C5:E5:(6) örményA6: B6:C6:E6:(7) romaA7: B7:C7:E7:(8) románA8: B8:C8:E8:(9)

ruszinA9: B9:C9:E9:(10) szerbA10: B10:C10:E10:(11) szlovákA11: B11:C11:E11:(12) szlovénA12: B12:C12:E12:(13)

ukránA13: B13:C13:E13:

     ** Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan választópolgár, aki csak egyéni választókerületi
szavazólapot kaphat.
     *** A nemzetiség sorszáma
     "
     

3. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "4. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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     Az átjelentkezett választópolgárok adatait tartalmazó névjegyzékrész a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők
választására="2">A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok
számaÁtjelentkezett választópolgárok számaA külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok számaA választópolgárok száma összesen 1.2.3.4.Egyéni

választókerületi:AE: BE:C:EE:Listás összesen:AL: BL:C:EL:Pártlistás:AP:  BP:CP:EP:Nemzetiségi listás összesen:AN: BN:CN:EN:  Nemzetiségenként:(1)

bolgárA1: B1:C1:E1:(2) görögA2: B2:C2:E2:(3) horvátA3: B3:C3:E3:(4) lengyelA4: B4:C4:E4:(5) németA5: B5:C5:E5:(6) örményA6: B6:C6:E6:(7)

romaA7: B7:C7:E7:(8) románA8: B8:C8:E8:(9) ruszinA9: B9:C9:E9:(10) szerbA10: B10:C10:E10:(11) szlovákA11: B11:C11:E11:(12)

szlovénA12: B12:C12:E12:(13) ukránA13: B13:C13:E13:

     NÉVJEGYZÉK - ÁTJELENTKEZETT VÁLASZTÓPOLGÁROKartalmazó névjegyzékrész a kijelölt szavazókörben az
országgyűlési képviselők választására="2">A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő
választópolgárok számaÁtjelentkezett választópolgárok számaA külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok számaA választópolgárok száma

összesen 1.2.3.4.Egyéni választókerületi:AE: BE:C:EE:Listás összesen:AL: BL:C:EL:Pártlistás:AP:  BP:CP:EP:Nemzetiségi listás

összesen:AN: BN:CN:EN:  Nemzetiségenként:(1) bolgárA1: B1:C1:E1:(2) görögA2: B2:C2:E2:(3) horvátA3: B3:C3:E3:(4) lengyelA4: B4:C4:E4:(5)

németA5: B5:C5:E5:(6) örményA6: B6:C6:E6:(7) romaA7: B7:C7:E7:(8) románA8: B8:C8:E8:(9) ruszinA9: B9:C9:E9:(10) szerbA10: B10:C10:E10:(11)

szlovákA11: B11:C11:E11:(12) szlovénA12: B12:C12:E12:(13) ukránA13: B13:C13:E13:

     ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA - (a szavazás napja) kijelölt szavazókörben az országgyűlési
képviselők választására="2">A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok
számaÁtjelentkezett választópolgárok számaA külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok számaA választópolgárok száma összesen 1.2.3.4.Egyéni

választókerületi:AE: BE:C:EE:Listás összesen:AL: BL:C:EL:Pártlistás:AP:  BP:CP:EP:Nemzetiségi listás összesen:AN: BN:CN:EN:  Nemzetiségenként:(1)

bolgárA1: B1:C1:E1:(2) görögA2: B2:C2:E2:(3) horvátA3: B3:C3:E3:(4) lengyelA4: B4:C4:E4:(5) németA5: B5:C5:E5:(6) örményA6: B6:C6:E6:(7)

romaA7: B7:C7:E7:(8) románA8: B8:C8:E8:(9) ruszinA9: B9:C9:E9:(10) szerbA10: B10:C10:E10:(11) szlovákA11: B11:C11:E11:(12)

szlovénA12: B12:C12:E12:(13) ukránA13: B13:C13:E13:

     (TELEPÜLÉS és választókerület)(a szavazás napja) kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők
választására="2">A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok
számaÁtjelentkezett választópolgárok számaA külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok számaA választópolgárok száma összesen 1.2.3.4.Egyéni

választókerületi:AE: BE:C:EE:Listás összesen:AL: BL:C:EL:Pártlistás:AP:  BP:CP:EP:Nemzetiségi listás összesen:AN: BN:CN:EN:  Nemzetiségenként:(1)

bolgárA1: B1:C1:E1:(2) görögA2: B2:C2:E2:(3) horvátA3: B3:C3:E3:(4) lengyelA4: B4:C4:E4:(5) németA5: B5:C5:E5:(6) örményA6: B6:C6:E6:(7)

romaA7: B7:C7:E7:(8) románA8: B8:C8:E8:(9) ruszinA9: B9:C9:E9:(10) szerbA10: B10:C10:E10:(11) szlovákA11: B11:C11:E11:(12)

szlovénA12: B12:C12:E12:(13) ukránA13: B13:C13:E13:

     (szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe)) n az országgyűlési képviselők
választására="2">A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok
számaÁtjelentkezett választópolgárok számaA külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok számaA választópolgárok száma összesen 1.2.3.4.Egyéni

választókerületi:AE: BE:C:EE:Listás összesen:AL: BL:C:EL:Pártlistás:AP:  BP:CP:EP:Nemzetiségi listás összesen:AN: BN:CN:EN:  Nemzetiségenként:(1)

bolgárA1: B1:C1:E1:(2) görögA2: B2:C2:E2:(3) horvátA3: B3:C3:E3:(4) lengyelA4: B4:C4:E4:(5) németA5: B5:C5:E5:(6) örményA6: B6:C6:E6:(7)

romaA7: B7:C7:E7:(8) románA8: B8:C8:E8:(9) ruszinA9: B9:C9:E9:(10) szerbA10: B10:C10:E10:(11) szlovákA11: B11:C11:E11:(12)

szlovénA12: B12:C12:E12:(13) ukránA13: B13:C13:E13:

     1. oldalszavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe)) n az országgyűlési képviselők
választására="2">A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok
számaÁtjelentkezett választópolgárok számaA külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok számaA választópolgárok száma összesen 1.2.3.4.Egyéni

választókerületi:AE: BE:C:EE:Listás összesen:AL: BL:C:EL:Pártlistás:AP:  BP:CP:EP:Nemzetiségi listás összesen:AN: BN:CN:EN:  Nemzetiségenként:(1)

bolgárA1: B1:C1:E1:(2) görögA2: B2:C2:E2:(3) horvátA3: B3:C3:E3:(4) lengyelA4: B4:C4:E4:(5) németA5: B5:C5:E5:(6) örményA6: B6:C6:E6:(7)

romaA7: B7:C7:E7:(8) románA8: B8:C8:E8:(9) ruszinA9: B9:C9:E9:(10) szerbA10: B10:C10:E10:(11) szlovákA11: B11:C11:E11:(12)

szlovénA12: B12:C12:E12:(13) ukránA13: B13:C13:E13:

     ** Csak abban az esetben, ha van olyan átjelentkezett választópolgár, aki csak egyéni választókerületi szavazólapot
kaphat.
     ** A nemzetiség sorszáma
     I/A. Átjelentkezett választópolgárok (ha a névjegyzéken nem szerepel olyan átjelentkezett választópolgár, aki csak
egyéni szavazólapot kap)
     

  Egyéni és pártlistás
(f oszlop)

Egyéni és nemzetiségi
listás

(g oszlop)

Összesen
(f + g)

(i oszlop)

1.

Az átjelentkezett választópolgárok
névjegyzékrészében és a mozgóurnát igénylő
átjelentkezett választópolgárok jegyzékében
szereplő választópolgárok száma (=2 + 3)

  BOE, BOL:

2.
A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett
választópolgárok névjegyzékrészében lévő

választópolgárok száma

   

3.
A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő

átjelentkezett választópolgárok jegyzékében lévő

választópolgárok száma

   

4.
Átjelentkezéssel szavazóként megjelent
választópolgárok száma (=5 + 6)

  GE, GL:

5.
Az átjelentkezett választópolgárok
névjegyzékrészében lévő aláírások száma
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6.
A mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok
jegyzékében és pótlapjain lévő aláírások száma

   

     I/A. Átjelentkezett választópolgárok (ha a névjegyzéken szerepel olyan átjelentkezett választópolgár, aki csak
egyéni szavazólapot kap)
     

  Egyéni és pártlistás
(f oszlop)

Egyéni és
nemzetiségi listás

(g oszlop)

Csak egyéni
(h oszlop)

Egyéni összesen
(f + g + h)
(i oszlop)

Listás összesen
(f + g)

(j  oszlop)

1.

Az átjelentkezett választópolgárok
névjegyzékrészében és a mozgóurnát igénylő
átjelentkezett választópolgárok jegyzékében
szereplő választópolgárok száma (=2 + 3)

   BOE: BOL:

2.
A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett
választópolgárok névjegyzékrészében lévő

választópolgárok száma

     

3.
A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő

átjelentkezett választópolgárok jegyzékében lévő

választópolgárok száma

     

4.
Átjelentkezéssel szavazóként megjelent
választópolgárok száma (=5 + 6)

   GE: GL:

5.
Az átjelentkezett választópolgárok
névjegyzékrészében lévő aláírások száma

     

6.
A mozgóurnát igénylő átjelentkezett
választópolgárok jegyzékében és pótlapjain lévő

aláírások száma

     

     "
     

4. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "5. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők
választásáraEgyéni és pártlistás
(f oszlop)Egyéni és nemzetiségi listás
(g oszlop)Csak egyéni
(h oszlop)Egyéni összesen
(f + g + h)
(i oszlop)Listás összesen
(f + g)
(j oszlop)1.Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok
jegyzékében szereplő választópolgárok száma (=2 + 3)   BOE:BOL:2.A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett választópolgárok

névjegyzékrészében lévő választópolgárok száma     3.A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében lévő

választópolgárok száma     4.Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma (=5 + 6)   GE:GL:5.Az átjelentkezett

választópolgárok névjegyzékrészében lévő aláírások száma     6.A mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében és pótlapjain lévő

aláírások száma     
     MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE - ÁTJELENTKEZETT
VÁLASZTÓPOLGÁROKben az országgyűlési képviselők választásáraEgyéni és pártlistás
(f oszlop)Egyéni és nemzetiségi listás
(g oszlop)Csak egyéni
(h oszlop)Egyéni összesen
(f + g + h)
(i oszlop)Listás összesen
(f + g)
(j oszlop)1.Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok
jegyzékében szereplő választópolgárok száma (=2 + 3)   BOE:BOL:2.A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett választópolgárok

névjegyzékrészében lévő választópolgárok száma     3.A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében lévő

választópolgárok száma     4.Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma (=5 + 6)   GE:GL:5.Az átjelentkezett

választópolgárok névjegyzékrészében lévő aláírások száma     6.A mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében és pótlapjain lévő

aláírások száma     
     ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA - (a szavazás napja)ZTÓPOLGÁROKben az országgyűlési
képviselők választásáraEgyéni és pártlistás
(f oszlop)Egyéni és nemzetiségi listás
(g oszlop)Csak egyéni
(h oszlop)Egyéni összesen
(f + g + h)
(i oszlop)Listás összesen
(f + g)
(j oszlop)1.Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok
jegyzékében szereplő választópolgárok száma (=2 + 3)   BOE:BOL:2.A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett választópolgárok

névjegyzékrészében lévő választópolgárok száma     3.A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében lévő
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választópolgárok száma     4.Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma (=5 + 6)   GE:GL:5.Az átjelentkezett

választópolgárok névjegyzékrészében lévő aláírások száma     6.A mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében és pótlapjain lévő

aláírások száma     
     (TELEPÜLÉS és választókerület)(a szavazás napja)ZTÓPOLGÁROKben az országgyűlési képviselők
választásáraEgyéni és pártlistás
(f oszlop)Egyéni és nemzetiségi listás
(g oszlop)Csak egyéni
(h oszlop)Egyéni összesen
(f + g + h)
(i oszlop)Listás összesen
(f + g)
(j oszlop)1.Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok
jegyzékében szereplő választópolgárok száma (=2 + 3)   BOE:BOL:2.A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett választópolgárok

névjegyzékrészében lévő választópolgárok száma     3.A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében lévő

választópolgárok száma     4.Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma (=5 + 6)   GE:GL:5.Az átjelentkezett

választópolgárok névjegyzékrészében lévő aláírások száma     6.A mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében és pótlapjain lévő

aláírások száma     
     (szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe)) országgyűlési képviselők választásáraEgyéni és
pártlistás
(f oszlop)Egyéni és nemzetiségi listás
(g oszlop)Csak egyéni
(h oszlop)Egyéni összesen
(f + g + h)
(i oszlop)Listás összesen
(f + g)
(j oszlop)1.Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok
jegyzékében szereplő választópolgárok száma (=2 + 3)   BOE:BOL:2.A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett választópolgárok

névjegyzékrészében lévő választópolgárok száma     3.A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében lévő

választópolgárok száma     4.Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma (=5 + 6)   GE:GL:5.Az átjelentkezett

választópolgárok névjegyzékrészében lévő aláírások száma     6.A mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében és pótlapjain lévő

aláírások száma     
     1. oldalszavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe)) országgyűlési képviselők választásáraEgyéni
és pártlistás
(f oszlop)Egyéni és nemzetiségi listás
(g oszlop)Csak egyéni
(h oszlop)Egyéni összesen
(f + g + h)
(i oszlop)Listás összesen
(f + g)
(j oszlop)1.Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok
jegyzékében szereplő választópolgárok száma (=2 + 3)   BOE:BOL:2.A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett választópolgárok

névjegyzékrészében lévő választópolgárok száma     3.A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében lévő

választópolgárok száma     4.Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma (=5 + 6)   GE:GL:5.Az átjelentkezett

választópolgárok névjegyzékrészében lévő aláírások száma     6.A mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében és pótlapjain lévő

aláírások száma     

     ** Csak abban az esetben, ha van olyan átjelentkezett választópolgár, aki csak egyéni választókerületi szavazólapot
kaphat.
     ** A nemzetiség sorszáma
     "
     

5. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "6. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Külképviseleti névjegyzék az országgyűlési képviselők választásárayéni választókerületi szavazólapot kaphat.
     KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKzággyűlési képviselők választásárayéni választókerületi szavazólapot kaphat.
     ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA - (a szavazás napja) választókerületi szavazólapot kaphat.
     (külképviselet)ÁLASZTÁSA - (a szavazás napja) választókerületi szavazólapot kaphat.
     ((szavazóhelyiség címe)) ÁLASZTÁSA - (a szavazás napja) választókerületi szavazólapot kaphat.
     1. oldalzóhelyiség címe)) ÁLASZTÁSA - (a szavazás napja) választókerületi szavazólapot kaphat.

     (A névjegyzék utolsó oldalán)
     
a külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma összesen

 A

 

megjelent választópolgárok száma
(aláírások száma a külképviseleti névjegyzéken összesen)

 B
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     "
     

6. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "7. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Névjegyzék az Európai Parlament tagjainak választásáraH=580 COLSPAN=4 BRB>a külképviseleti névjegyzékben

szereplő választópolgárok száma összesen A megjelent választópolgárok száma

(aláírások száma a külképviseleti névjegyzéken összesen) B
     NÉVJEGYZÉKEurópai Parlament tagjainak választásáraH=580 COLSPAN=4 BRB>a külképviseleti névjegyzékben szereplő

választópolgárok száma összesen A megjelent választópolgárok száma

(aláírások száma a külképviseleti névjegyzéken összesen) B
     AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSAasztásáraH=580 COLSPAN=4 BRB>a külképviseleti

névjegyzékben szereplő választópolgárok száma összesen A megjelent választópolgárok száma

(aláírások száma a külképviseleti névjegyzéken összesen) B
     (a szavazás napja)AGJAINAK VÁLASZTÁSAasztásáraH=580 COLSPAN=4 BRB>a külképviseleti névjegyzékben szereplő

választópolgárok száma összesen A megjelent választópolgárok száma

(aláírások száma a külképviseleti névjegyzéken összesen) B
     (TELEPÜLÉS)ja)AGJAINAK VÁLASZTÁSAasztásáraH=580 COLSPAN=4 BRB>a külképviseleti névjegyzékben szereplő

választópolgárok száma összesen A megjelent választópolgárok száma

(aláírások száma a külképviseleti névjegyzéken összesen) B
     .... számú szavazókör (szavazóhelyiség címe)/b>H=580 COLSPAN=4 BRB>a külképviseleti névjegyzékben szereplő

választópolgárok száma összesen A megjelent választópolgárok száma

(aláírások száma a külképviseleti névjegyzéken összesen) B
     1. oldal számú szavazókör (szavazóhelyiség címe)/b>H=580 COLSPAN=4 BRB>a külképviseleti névjegyzékben szereplő

választópolgárok száma összesen A megjelent választópolgárok száma

(aláírások száma a külképviseleti névjegyzéken összesen) B

     (A névjegyzék utolsó oldalán)
     a névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok
     jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen
     

 A

 

a szavazókörben megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)

  

 +

mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő

választópolgárok jegyzékén)
 

 =

a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen:  F

     "
     

7. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "8. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke79 BGCOLOR="#CCCCCC" BRL BRR BRT BRB> A   a szavazókörben
megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F
     az Európai Parlament tagjainak választására>79 BGCOLOR="#CCCCCC" BRL BRR BRT BRB> A   a szavazókörben
megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F
     MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE79 BGCOLOR="#CCCCCC" BRL BRR BRT
BRB> A   a szavazókörben megjelent választópolgárok száma:

(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F
     AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA/B>79 BGCOLOR="#CCCCCC" BRL BRR BRT BRB> A   a
szavazókörben megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F
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     (a szavazás napja)AGJAINAK VÁLASZTÁSA/B>79 BGCOLOR="#CCCCCC" BRL BRR BRT BRB> A   a szavazókörben
megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F
     (település)ja)AGJAINAK VÁLASZTÁSA/B>79 BGCOLOR="#CCCCCC" BRL BRR BRT BRB> A   a szavazókörben megjelent
választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F
     .... számú szavazókörAGJAINAK VÁLASZTÁSA/B>79 BGCOLOR="#CCCCCC" BRL BRR BRT BRB> A   a szavazókörben
megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F
     (szavazóhelyiség címe)INAK VÁLASZTÁSA/B>79 BGCOLOR="#CCCCCC" BRL BRR BRT BRB> A   a szavazókörben megjelent
választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F
     1. oldalvazóhelyiség címe)INAK VÁLASZTÁSA/B>79 BGCOLOR="#CCCCCC" BRL BRR BRT BRB> A   a szavazókörben
megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F

     "
     

8. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "9. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Külképviseleti névjegyzék az Európai Parlamenti tagjainak választásáraRR BRT BRB> A   a szavazókörben
megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F
     KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKEurópai Parlamenti tagjainak választásáraRR BRT BRB> A   a szavazókörben megjelent
választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F
     AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA - (A szavazás napja)>RR BRT BRB> A   a szavazókörben
megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F
     (külképviselet)INAK VÁLASZTÁSA - (A szavazás napja)>RR BRT BRB> A   a szavazókörben megjelent választópolgárok száma:

(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F
     ((szavazóhelyiség címe))AK VÁLASZTÁSA - (A szavazás napja)>RR BRT BRB> A   a szavazókörben megjelent választópolgárok
száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F
     1. oldalavazóhelyiség címe))AK VÁLASZTÁSA - (A szavazás napja)>RR BRT BRB> A   a szavazókörben megjelent
választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)    + mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma a mozgó urnát igénylő választópolgárok

jegyzékén)   = a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: F

     (A névjegyzék utolsó oldalán)
     a külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma összesen
     

 A

 

megjelent választópolgárok száma
(aláírások száma a névjegyzéken)

 B

     "
     

9. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "10. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az országgyűlési választásonBRT BRB> A megjelent választópolgárok
száma
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(aláírások száma a névjegyzéken) B
     ÉRTESÍTŐzavazóköri névjegyzékbe vételről az országgyűlési választásonBRT BRB> A megjelent választópolgárok száma

(aláírások száma a névjegyzéken) B
     a szavazóköri névjegyzékbe vételrőlelről az országgyűlési választásonBRT BRB> A megjelent választópolgárok száma

(aláírások száma a névjegyzéken) B
     
(születési idő) (név)

(születési név)
(lakcím)

     Tisztelt Választópolgár!
     Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők választásán
     ............................................ megye/Budapest ...... számú országgyűlési egyéni választókerületében
...................................................................................... településen a(z) ....... számú szavazókörben szerepel a szavazóköri
névjegyzékben.
     A szavazóhelyiség címe: ........................................................................................................
     A szavazás ideje: ......... év ................................ hó ................ nap 6-19 óra között.
     Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített/ nem akadálymentesített.
     Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
     Az a választópolgár, aki legkésőbb a szavazást megelőző 16. napon kéri, hogy az országgyűlési választásokon nemzetiségi
választópolgárként vehessen részt, a pártlisták helyett a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára
szavazhat (az egyéni jelölt mellett). Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált
választópolgárok is a pártlistára szavazhatnak.
     Ön a központi névjegyzék adatai szerint az országgyűlési választásokra a .................. nemzetiséghez tartozó
választópolgárként kérte névjegyzékbe vételét. (csak ha a választópolgár nemzetiségi névjegyzékbe vétele az országgyűlési
képviselők választására kiterjedő hatállyal történt)
     A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
     A. lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy
     - útlevél vagy
     - vezetői engedély
     vagy
     B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány
     Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.
     Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik,
átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelemében megadott magyarországi
településen szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.
     Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő.
A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, a nagykövetségen vagy
főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik nap
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.
     Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben,
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához nyújthatja be
legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól
kérhet mozgóurnát.
     A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
     • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
     • ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
     • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
     • akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
     A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét
a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást
megtilthatja.
     A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján ( www.valasztas.hu). A
kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre
kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a
bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A
mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.
     A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri
hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
     Helyi Választási Iroda"
     

10. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "11. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételrőlu> honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő
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választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
     az Európai Parlament tagjainak választásánB>u> honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban
működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
     ÉRTESÍTŐarlament tagjainak választásánB>u> honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő
választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
     a szavazóköri névjegyzékbe vételrőlsánB>u> honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő
választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
     
(születési idő) (név)

(születési név)
(lakcím)

     Tisztelt Választópolgár!
     Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán
     ..................................................................................... településen a(z) ....... számú szavazókörben szerepel a szavazóköri
névjegyzékben.
     A szavazóhelyiség címe: ........................................................................................................
     A szavazás ideje: ......... év ................................ hó ................ nap 6-19 óra között.
     Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített/ nem akadálymentesített.
     Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
     A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
     A. lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy
     - útlevél vagy
     - vezetői engedély
     vagy
     B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány
     Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.
     Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik,
átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelemében megadott magyarországi
településen szavazhat. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodába.
     Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő.
A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, a nagykövetségen vagy
főkonzulátuson szavazhat. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik nap 16.00 óráig kell megérkeznie a
helyi választási irodába.
     Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben,
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához nyújthatja be
legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól
kérhet mozgóurnát.
     A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
     • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
     • ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
     • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
     • akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
     A jelölő szervezetek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja
át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.
     A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján ( www.valasztas.hu). A
kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre
kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a
bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A
mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.
     A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri
hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
     Helyi Választási Iroda"
     

11. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "12. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételrőlu> honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő
választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
     az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak ugyanazon napon tartott választásán a
magyar állampolgárok számáraától kérhet részletes tájékoztatást.
     ÉRTESÍTŐlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak ugyanazon napon tartott választásán a magyar
állampolgárok számáraától kérhet részletes tájékoztatást.
     a szavazóköri névjegyzékbe vételrőlai Parlament tagjainak ugyanazon napon tartott választásán a magyar
állampolgárok számáraától kérhet részletes tájékoztatást.
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(születési idő) (név)

(születési név)
(lakcím)

     Tisztelt Választópolgár!
     Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán .............................................
megye/Budapest ...... számú országgyűlési egyéni választókerületében ......................................................................................
településen a(z) ....... számú szavazókörben szerepel az országgyűlési képviselő-választás és az Európai Parlament tagjai
választásának szavazóköri névjegyzékében.
     A szavazóhelyiség címe: ........................................................................................................
     A szavazás ideje: ......... év ................................ hó ................ nap 6-19 óra között.
     Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített/ nem akadálymentesített.
     Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
     Az a választópolgár, aki legkésőbb a szavazást megelőző 16. napon kéri, hogy az országgyűlési választásokon nemzetiségi
választópolgárként vehessen részt, a pártlisták helyett a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára
szavazhat (az egyéni jelölt mellett). Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált
választópolgárok is a pártlistára szavazhatnak.
     Ön a központi névjegyzék adatai szerint az országgyűlési választásokra a .................. nemzetiséghez tartozó
választópolgárként kérte névjegyzékbe vételét. (csak ha a választópolgár nemzetiségi névjegyzékbe vétele az országgyűlési
képviselők választására kiterjedő hatállyal történt)
     A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
     A. lakcím igazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy
     - útlevél vagy
     - vezetői engedély
     vagy
     B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány
     Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.
     Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik,
átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelemében megadott magyarországi
településen szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.
     Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő.
A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, a nagykövetségen vagy
főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik nap
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.
     Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben,
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához nyújthatja be
legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól
kérhet mozgóurnát.
     A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
     • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
     • ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
     • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
     • akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
     A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét
a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást
megtilthatja.
     A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján ( www.valasztas.hu). A
kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre
kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a
bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A
mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.
     A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri
hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
     Helyi Választási Iroda"
     

12. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "13. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételrőlhonlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő
választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
     ÉRTESÍTŐülképviseleti névjegyzékbe vételrőlhonlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő
választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
     a külképviseleti névjegyzékbe vételrőlelrőlhonlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő
választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
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(születési idő) (név)

(születési név)
(lakcím)

     Tisztelt Választópolgár!
     Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők / az Európai Parlament tagjainak / az országgyűlési képviselők és az
Európai Parlament tagjainak választásán kérelmére felvettem a külképviseleti névjegyzékbe.
     A szavazóhelyiség címe: ........................................................................................................
     A szavazás ideje: ......... év ................................ hó ................ nap ................ óra között.
     Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.
     Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
     A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított érvényes
igazolvány(ok) bemutatásával:
     - személyazonosító igazolvány vagy
     - útlevél vagy
     - vezetői engedély
     Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.
     Választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban
működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
     Helyi Választási Iroda"
     

13. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "17. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Jelölő szervezet bejelentése az országgyűlési képviselők választásánzt, vagy a polgármesteri hivatalban működő
választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
     

P1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA  1

     JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSEALIGN=middle WIDTH=57 align="center">P1 ORSZÁGGYŰLÉSI

KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 1
     A |_||_||_||_| évi országgyűlési képviselő-választáson az alábbiakban leírt
     
|_| párt
|_| országos nemzetiségi önkormányzat

     
|_| nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük
|_| nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk

     JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI|_| nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük

|_| nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk

     (1) A jelölő szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL):
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     (2) A jelölő szervezet rövidített neve (INTERNETEN JELENIK MEG):
     a) magyar nyelven:
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     b) angol nyelven:
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     (3) A jelölő szervezet rövidített neve (SZAVAZÓLAPRA ÉS INTERNETRE KERÜL):
     
A rövidített név a szavazólapon feltüntetendő

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_| IGEN |_| NEM

(4) A jelölő szervezet emblémáját mellékelte
(A jelölő szervezet emblémáját szürkeárnyalatos, JPEG
kiterjesztésű, 195x260 felbontású fájlban kell mellékelni.)

|_| IGEN |_| NEM

(5) A jelölő szervezet emblémája a szavazólapon feltüntetendő |_| IGEN |_| NEM

(6) Az országos nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi nevét
mellékelte
(A jelölő szervezet nemzetiségi nevét JPEG kiterjesztésű,
195x260 felbontású fájlban kell mellékelni.)

|_| IGEN |_| NEM
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P1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA  2

     (7) A jelölő szervezet székhelye:
     a) postai irányítószám: |_||_||_||_|
     b) település + kerület: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_|
     c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó:
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     A JELÖLŐ SZERVEZET KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁHOZ:
     a) bank neve: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     b) bankszámla száma: |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_|
     A JELÖLŐ SZERVEZET NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT - TÖRVÉNYES VAGY MEGHATALMAZOTT -
KÉPVISELŐJÉNEK ADATAI:
     a) neve:
     |_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     b) értesítési címe:
     postai irányítószám: |_||_||_||_|
     település + kerület: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_|
     közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     telefonszám: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     faxszám: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     e-mail cím: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     Kelt: ..........................................., |_||_||_||_| |_||_| |_||_|
     A jelölő szervezet képviseletére jogosult neve:
     |_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     _____________________________________________
     a jelölő szervezet képviseletére jogosult aláírása
     "
     

14. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "18. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Ajánlóív igénylése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán
     

A1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA  1

     AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE>A1 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 1
     A |_||_||_||_| évi országgyűlési képviselő-választáson |_||_||_||_| darab ajánlóívet igényelek
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| megye/főváros |_||_| számú
     egyéni választókerületében
     (1) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár
     családi neve: |_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     utóneve(i): |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     (2) a) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár személyi azonosítója:
     |_| |_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_|
     b) Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár
     születési ideje: |_||_||_||_| |_||_| |_||_|
     magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma:
     
- útlevél száma: |_||_||_||_||_||_||_||_||_|

- honosítási okiratának száma: Szám: 106 - |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
A vonalkód alatti szám: |_||_||_||_||_||_||_|

- állampolgársági bizonyítványának száma: Szám: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
A vonalkód alatti szám: |_||_||_||_||_||_||_|
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     (3) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár lakcíme:
     a) ország: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     b) postai irányítószám: |_||_||_||_|
     c) település + kerület: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     d) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     e) telefonszám: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     faxszám: |_||_||_||_||_||_||_||_|
     e-mail cím: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     

A1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA  2

     (4) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár
     |_| független jelölt
     |_| jelölő szervezet(ek) jelöltje.
     A jelölő szervezet(ek) száma: |_|
     

Hivatalos neve (közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz
feltüntetve az ajánlóíven és a szavazólapon):

Képviselőjének
aláírása:

1
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

 

2
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

 

3
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

 

4
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

 

5
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

 

     Kijelentem az alábbiakat:
     (a) Jelölésemet elfogadom.
     (b) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztásom esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségemről lemondok.
     Kelt: .............................................., |_||_||_||_| |_||_| |_||_|
     ________________________________________________
     a jelöltként indulni szándékozó választópolgár aláírása"
     

15. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "20. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     
Jelölt neve: Ajánlóív egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán

AJÁNLÓÍV - országgyűlési képviselőjelölt ajánlásához
__________________________ megye/Budapest ___________ számú egyéni
választókerület

 

Jelölő szervezet neve: Sorszám:  P.H.

     

1.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:

2.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:

3.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszámi
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4.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:

5.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:

6.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:

7.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:

8.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:

Az ajánlóíven lakcímként a választópolgár magyarországi lakcímét kell
feltüntetni.
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy aláírással támogathat!

az aláírást gyújtó polgár neve: az aláírást gyűjt ő polgár aláírása:

     "
     

16. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "21. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     
Országos nemzetiségi önkormányzat
neve:

Ajánlóív nemzetiségi lista részére az országgyűlési képviselők választásán
AJÁNLÓÍV - nemzetiségi lista ajánlásához

Sorszám:  P.H.

     

1.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:

2.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:

3.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:

4.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:

5.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:

6.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:

7.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:

8.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_| Település:
 

Utca, házszám:
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Az ajánlóíven lakcímként a választópolgár magyarországi lakcímét kell
feltüntetni.
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy aláírással támogathat!

az aláírást gyűjti polgár neve: az aláírást gyújtó polgár aláírása:

     "
     

17. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "22. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Egyéni jelölt bejelentése azországgyűlési  képviselők választásánter">1.Olvasható családi és utónév:

 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:

 Utca, házszám: 2.Olvasható családi és utónév:

 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:

 Utca, házszám: 3.Olvasható családi és utónév:

 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:

 Utca, házszám: 4.Olvasható családi és utónév:

 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:

 Utca, házszám: 5.Olvasható családi és utónév:

 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:

 Utca, házszám: 6.Olvasható családi és utónév:

 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:

 Utca, házszám: 7.Olvasható családi és utónév:

 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:

 Utca, házszám: 8.Olvasható családi és utónév:

 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:

 Utca, házszám: Az ajánlóíven lakcímként a választópolgár magyarországi lakcímét kell feltüntetni.
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy aláírással támogathat!az aláírást gyűjti polgár neve:az aláírást gyújtó polgár aláírása:

     

E1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA  1

     EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLT BEJELENTÉSEmiddle WIDTH=56 align="center">E1 ORSZÁGGYŰLÉSI

KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 1
     A |_||_||_||_| évi országgyűlési képviselő-választáson
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| megye/főváros |_||_| számú
     egyéni választókerületében képviselőjelöltként
     
|_| kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal
|_| nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom
|_| a jelölésről lemondok*

     (1) A jelölt
     családi neve: |_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     utóneve(i): |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     (2) a) A jelölt személyi azonosítója: |_|-|_||_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|
     b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén születési ideje: |_||_||_||_| |_||_| |_||_|
     magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma:
     
- útlevél száma: |_||_||_||_||_||_||_||_||_|

- honosítási okirat száma: Szám: 106 - |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
A vonalkód alatti szám: |_||_||_||_||_||_||_||_|

- állampolgársági bizonyítvány száma: Szám: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
A vonalkód alatti szám: |_||_||_||_||_||_||_||_|

     (3) A jelölt lakcíme:
     a) postai irányítószám: |_||_||_||_|
     b) település + kerület: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     d) telefonszám: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     faxszám: |_||_||_||_||_||_||_||_|
     e-mailcím: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
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E1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA  2

     (4) A jelölt |_| fényképet leadott**
     (5) A jelölt |_| független jelölt
     |_| párt/pártok jelöltje.
     A jelöltet állító pártok száma: |_|
     

A párt/pártok neve
(közös jelölt esetén a pártok neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a

szavazólapon):

A közös jelölt az
alábbi párt
jelöltjének
minősül***

A párt
képviseletére

jogosult
aláírása:

1
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

|_|
 

2
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

|_|
 

3
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

|_|
 

4
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

|_|
 

5
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

|_|
 

     (6) |_| Kérem, hogy a szavazólap a hivatalos nevem részét képező "dr." megjelölést ne tartalmazza.
     (7) |_| Kérem, hogy a szavazólap az utóneveim közül csak a következőt tartalmazza:
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     Kelt: ..............................................................................., |_||_||_||_| |_||_| |_||_|
     ____________________________________________
     a jelölt aláírása
     * A jelölésről való lemondás esetén csak a fejrovatot, valamint az (1) és (2) rovatot kell kitölteni.
     ** A fényképet JPEG kiterjesztésű, 195x260 felbontású fájlban kell mellékelni.
     *** A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési
támogatás szempontjából annak meghatározása, hogy a mandátumot szerző közös jelölt után járó támogatás melyik pártot
illeti meg. Csak közös jelölt esetén kell kitölteni. Csak egy párt jelölhető meg.
     "
     

18. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "24. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Országos lista jelöltjeinek adatai az országgyűlési képviselők választásáninti költségvetési támogatás
szempontjából annak meghatározása, hogy a mandátumot szerző közös jelölt után járó támogatás melyik pártot illeti meg.
Csak közös jelölt esetén kell kitölteni. Csak egy párt jelölhető meg.
     

L2  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA  1

     LISTA JELÖLTJEINEK ADATAID VALIGN=middle WIDTH=54 align="center">L2 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK

VÁLASZTÁSA 1
     A |_||_||_||_| évi országgyűlési képviselő-választáson
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     nevű jelölő szervezet(ek) listáján az alábbi jelölteket indítjuk.
     A fenti szervezet(ek) által állított listához |_||_||_| jelölt adatait adjuk meg.
     

Jelölt
sor-száma

A jelölt adatai
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|_||_||_|

a) A jelölt személyi azonosítója:      |_| |_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_|
b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén
születési ideje:                       |_||_||_||_| |_||_| |_||_|
magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma:
- útlevél száma:                                                |_||_||_||_||_||_||_||_||_|

- honosítási okirat száma: Szám: 106 -       |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
A vonalkód alatti szám:       |_||_||_||_||_||_||_|

- állampolgársági bizonyítvány
száma:

Szám:      |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
A vonalkód alatti szám:       |_||_||_||_||_||_||_|

A jelölt családi neve:
             |_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
                                      |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
utóneve(i):                   |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
                                      |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| SZ lapot leadott |_|
fényképet leadott* |_| nevét a nemzetiség nyelvén leadta *
A jelöltet indító jelölő szervezet sorszáma az L1 nyomtatványon**: |_||_|

     Kelt: ............................................... |_||_||_||_| |_||_| |_||_|
     
A listát állító jelölő szervezet(ek) képviseletére jogosult(ak) aláírása:

 

     

L2  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA  .....

     
Jelölt

sor-száma
A jelölt adatai

|_||_||_|

a) A jelölt személyi azonosítója:      |_| |_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_|
b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén
születési ideje:                       |_||_||_||_| |_||_| |_||_
|magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma:
- útlevél száma:                                                |_||_||_||_||_||_||_||_||_|

- honosítási okirat száma: Szám: 106 -       |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
A vonalkód alatti szám:       |_||_||_||_||_||_||_|

- állampolgársági bizonyítvány
száma:

Szám:      |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
A vonalkód alatti szám:       |_||_||_||_||_||_||_|

A jelölt családi neve:
|_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
utóneve(i): |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_| SZ lapot leadott |_| fényképet leadott* |_| nevét a nemzetiség nyelvén leadta*
A jelöltet indító jelölő szervezet sorszáma az L1 nyomtatványon**: |_||_|

 a) A jelölt személyi azonosítója: |_| |_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_|
b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt
születési ideje: |_||_||_||_| |_||_| |_||_|
magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma:
- útlevél száma: |_||_||_||_||_||_||_||_||_|

- honosítási okirat száma: Szám: 106 - |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
A vonalkód alatti szám: |_||_||_||_||_||_||_|

- állampolgársági bizonyítvány
száma:

Szám: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
A vonalkód alatti szám: |_||_||_||_||_||_||_|

A jelölt családi neve:
             |_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
                                      |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
utóneve(i):                   |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
                                      |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| SZ lapot leadott |_| fényképet
leadott* |_| nevét a nemzetiség nyelvén leadta*
A jelöltet indító jelölő szervezet sorszáma az L1 nyomtatványon**: |_||_|

     Kelt: .............................................., |_||_||_||_| |_||_| |_||_|
     
A listát állító jelölő szervezet(ek) képviseletére jogosult(ak) aláírása:  
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     * A fényképet és a nemzetiségi nevet JPEG kiterjesztésű, 195x260 felbontású fájlban kell mellékelni.
     ** A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési
támogatás szempontjából annak meghatározása, hogy a közös pártlista mandátumot szerző jelöltje után járó támogatás
melyik pártot illeti meg. Csak közös pártlista esetén kell kitölteni.
     "
     

19. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "25. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Országos lista jelöltjének adatjavítása, kiesése az országgyűlési képviselők választásánési támogatás
szempontjából annak meghatározása, hogy a közös pártlista mandátumot szerző jelöltje után járó támogatás melyik pártot
illeti meg. Csak közös pártlista esetén kell kitölteni.
     

L3  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA  1

     LISTÁN SZEREPLŐ JELÖLT HIBÁSAN MEGADOTT ADATAINAK JAVÍTÁSA, KIESÉSÉNEK

BEJELENTÉSE>L3 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA  1
     (Új jelölt nem indítható, a jelöltek sorrendje nem változtatható és a kieső jelölt helyett másik jelöltet nem
lehet bejelenteni.)
     A |_||_||_||_| évi országgyűlési képviselő-választáson a(z)
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     nevű* jelölő szervezet(ek) országos listáján szereplő
     (1) jelölt bejelentett adatainak javítása
     

Jelölt
sor-száma

A jelölt adatai

|_||_||_|

a) A jelölt személyi azonosítója:         |_| |_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_|
b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt
születési ideje:                    |_||_||_||_| |_||_| |_||_|
magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma:
- útlevél száma:                                                    |_||_||_||_||_||_||_||_||_|

- honosítási okirat száma: Szám: 106 - |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
A vonalkód alatti szám: |_||_||_||_||_||_||_|

- állampolgársági bizonyítvány
száma:

Szám:      |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
A vonalkód alatti szám:       |_||_||_||_||_||_||_|

A jelölt családi neve:
             |_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
                                      |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
utóneve(i):                   |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
                                      |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| SZ lapot leadott |_|
fényképet leadott** |_| nevét a nemzetiség nyelvén leadta**
A jelöltet indító jelölő szervezet sorszáma az L1 nyomtatványon***: |_||_|

* A jelölő szervezet(ek) rövidített neve.
** A fényképet és a nemzetiségi nevet JPEG kiterjesztésű, 195x260 felbontású fájlban kell mellékelni.
***A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti
költségvetési támogatás szempontjából annak meghatározása, hogy a közös pártlista mandátumot szerző jelöltje
után járó támogatás melyik pártot illeti meg. Csak közös pártlista esetén kell kitölteni.

     

L3  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA  2

     (2) jelölt kiesésének bejelentése
     

Jelölt
sorszáma
a listán

A jelölt adatai

|_||_||_|

a) A jelölt személyi azonosítója: |_| |_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_|
b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt
születési ideje: |_||_||_||_| |_||_| |_||_|
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magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma:
- útlevél száma:                                                |_||_||_||_||_||_||_||_||_|

- honosítási okirat száma: Szám: 106 - |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
A vonalkód alatti szám: |_||_||_||_||_||_||_|

- állampolgársági bizonyítvány
száma:

Szám:      |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
A vonalkód alatti szám:       |_||_||_||_||_||_||_|

A jelölt családi neve:
             |_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
                                      |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
utóneve(i):                   |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
                                      |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|Kiesés oka:
Jelöléséről írásban lemondott |_| (a lemondó nyilatkozatot csatolni kell)

     Kelt: .............................................., |_||_||_||_| |_||_| |_||_|
     ______________________________________
     a listát állító jelölő szervezet(ek) képviseletére jogosult(ak) aláírása:
     "
     

20. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "26. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Országos lista jelöltjének személyi lapjaáírása:
     az országgyűlési képviselők választásánb>áírása:
     

SZ1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA

     LISTÁN ÁLLÍTOTT KÉPVISELŐJELÖLT SZEMÉLYI LAPJA=68 align="center">SZ1 ORSZÁGGYŰLÉSI

KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

     A jelölt
     családi neve: |_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     utóneve(i): |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     személyi azonosítója: |_| |_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_|
     személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén születési ideje:
     |_||_||_||_| |_||_| |_||_|
     lakcíme:
     ország: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     postai irányítószám: |_||_||_||_|
     település + kerület: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_|
     közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     
(a) Jelölésemet a ______________________________________________ jelölő szervezet(ek) listáján elfogadom.
(b) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen az országgyűlési képviselői megbízatással, illetve megválasztásom
esetén az országgyűlési képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségemről lemondok.
(c) |_| Kérem, hogy a szavazólap a hivatalos nevem részét képező "dr." megjelölést ne tartalmazza.
(d) |_| Kérem, hogy a szavazólap az utóneveim közül csak a következőt tartalmazza:
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
(e) Kérem nevemnek a nemzetiség nyelvén való feltüntetését a szavazólapon az alábbi formában (csak nemzetiségi
listán állított jelölt):
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
(f) |_| Hozzájárulok fényképem nyilvánosságra hozásához (JPEG kiterjesztésű, 195X260 felbontású fájlban kell
mellékelni).
Kelt: ..........................................., |_||_||_||_| |_||_| |_||_|________________________________________
aláírás"

     
21. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "29. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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Jelölő szervezet neve: Ajánlóív az Európai Parlament tagjainak választásán
AJÁNLÓÍV - európai parlamenti lista ajánlásához

Sorszám:  P.H.

     

1.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_|Település:
 

Utca, házszám:

2.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_|Település: Utca, házszám:

3.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_|Település:  Utca, házszámi

4.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_|Település:
 

Utca, házszám:

5.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_|Település:
 

Utca, házszám:

6.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_|Település:
 

Utca, házszám:

7.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_|Település:
 

Utca, házszám:

8.

Olvasható családi és utónév:
 

Anyja neve: Aláírás:

Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_| Irányítószám: |_||_||_||_|Település:
 

Utca, házszám:

Az ajánlóíven lakcímként a választópolgár magyarországi lakcímét kell
feltüntetni.
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy aláírással támogathat!

az aláírást gyűjt ő polgár neve: az aláírást gyújtó polgár aláírása:

     "
     

22. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "40. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az országgyűlési képviselők
választásánn="center">1.Olvasható családi és utónév:

 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:

 Utca, házszám: 2.Olvasható családi és utónév:

 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:Utca, házszám:
3.Olvasható családi és utónév:
 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:  Utca, házszámi
4.Olvasható családi és utónév:
 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:

 Utca, házszám: 5.Olvasható családi és utónév:

 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:

 Utca, házszám: 6.Olvasható családi és utónév:

 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:

 Utca, házszám: 7.Olvasható családi és utónév:

 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:

 Utca, házszám: 8.Olvasható családi és utónév:

 Anyja neve:Aláírás: Személyi azonosító: |_|-|_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_|Irányítószám: |_||_||_||_|Település:

 Utca, házszám: Az ajánlóíven lakcímként a választópolgár magyarországi lakcímét kell feltüntetni.
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy aláírással támogathat!az aláírást gyűjtő polgár neve:az aláírást gyújtó polgár aláírása:

     

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA  A
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     EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETIORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA A
     SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYVORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA A
     
[________________________________________________]
FŐVÁROS/ MEGYE |_||_| SZÁMÚ EGYÉNI
VÁLASZTÓKERÜLET

A szavazatszámláló bizottság állítja ki
két példányban!

Ez a |_| számú példány.

[__________________________________________]
TELEPÜLÉSNÉV

 

|_||_||_| számú szavazókör

     Készült _____ év ______________ hó ____ napján _____________________________ település alábbi helyen
lévő szavazóhelyiségében: ___________________________________________________
     A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, és ennek megállapítása
után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot.
     A szavazóhelyiség nyitása |_||_|.|_||_| órakor történt.
     Az elsőként szavazó választópolgár
     ............................................
     neve
     .............................................
     aláírása
     A szavazás |_||_|.|_| órakor befejeződött, az urnák sértetlenek.
     A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. |_| igen |_| nem
     Rontott szavazólapok száma: |_||_|
     A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: |_||_|
     A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat |_||_| alkalommal számolta meg.
     A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt - kérésükre, a
szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen - a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak kell átadni.
     

B EGYÉNI [_________________________________]
TELEPÜLÉSNÉV

|_||_||_| számú szavazókör

     Azonosító: EJ |_||_| |_||_||_| |_||_||_| |_|
     A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE=middle WIDTH=44

align="center">BEGYÉNI[_________________________________]

TELEPÜLÉSNÉV|_||_||_| számú szavazókör

     
A névjegyzékben és a
mozgóurnát igénylő

választópolgárok
jegyzékében szereplő

választópolgárok száma

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma

AE FE

  

     

Urnában lévő lebélyegzett
szavazólapok száma

Eltérés a szavazóként
megjelentek számától
(többlet: + /hiányzó: -)

Érvénytelen szavazólapok
száma

Érvényes szavazólapok
száma

KE LE ME NE

    

     Figyelem!
     a) Az AE és az FE rovatot az Összesítő lap I. számú táblázata alapján kell kitölteni!
     b) Az LE rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a KE és FE rovatba beírt számok különbségével. (LE rovat = KE - FE
rovat)
     c) A KE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az ME és NE rovatokba beírt számok összegével. (KE rovat = ME + NE
rovat)
     d) A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv C oldalán kell feltüntetni. A jelöltenkénti szavazatok
száma összegének meg kell egyeznie az NE rovatba beírt számmal!
     
[_______________________________________]
TELEPÜLÉSNÉV

|_||_||_| számú szavazókör C
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     A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT
     

 A JELÖLT NEVE,
AZONOSÍTÓJA

Érvényes
szavazat  

A JELÖLT NEVE,
AZONOSÍTÓJA

ÉRVÉNYES
SZAVAZAT

1
......................................................
                                  |_||_||_|

 16
......................................................
                                  |_||_||_|

 

2
......................................................
                                  |_||_||_|

 17
......................................................
                                  |_||_||_|

 

3
......................................................
                                  |_||_||_|

 18
......................................................
                                  |_||_||_|

 

4
......................................................
                                  |_||_||_|

 19
......................................................
                                  |_||_||_|

 

5
......................................................
                                  |_||_||_|

 20
......................................................
                                  |_||_||_|

 

6
......................................................
                                  |_||_||_|

 21
......................................................
                                  |_||_||_|

 

7
......................................................
                                  |_||_||_|

 22
......................................................
                                  |_||_||_|

 

8
......................................................
                                  |_||_||_|

 23
......................................................
                                  |_||_||_|

 

9
......................................................
                                  |_||_||_|

 24
......................................................
                                  |_||_||_|

 

10
......................................................
                                  |_||_||_|

 25
......................................................
                                  |_||_||_|

 

11
......................................................
                                  |_||_||_|

 26
......................................................
                                  |_||_||_|

 

12
......................................................
                                  |_||_||_|

 27
......................................................
                                  |_||_||_|

 

13
......................................................
                                  |_||_||_|

 28
......................................................
                                  |_||_||_|

 

14
......................................................
                                  |_||_||_|

 29
......................................................
                                  |_||_||_|

 

15
......................................................
                                  |_||_||_|

 30
..............................................
                                  |_||_||_|

 

1-15 összesen: ..................... 16-30 összesen: .....................

                 Érvényes szavazatok száma összesen (1-30): .....................

     Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal NE rovatába beírt számmal!
     

D

 |____________________________________| |_||_||_| számú szavazókör
 

      TELEPÜLÉSNÉV
 

  

     SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
     
NÉV Aláírás

a szavazás megkezdésekor
Aláírás
a szavazatszámláláskor

Aláírás
a jegyzőkönyv átvételéről

............................
elnök

  -

............................
elnökhelyettes

  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................
jegyzőkönyvvezető

  -

     p.h."
     

23. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "41. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös településen és a kijelölt
szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán
     

 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA A

     EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV
     AZ EGY SZAVAZÓKÖRÖS TELEPÜLÉSEN ÉS A KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN
     

  A szavazatszámláló bizottság állítja ki
 két példányban!
Ez a |_| számú példány.|_||_| FŐVÁROS / MEGYE

SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
 

   

TELEPÜLÉSNÉV   

|_||_||_| számú szavazókör   

     Készült _____ év _____________ hó ___ napján __________________________ település alábbi helyen lévő
szavazóhelyiségében: _____________________________________
     A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, és ennek megállapítása
után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnákat lezárta, és a mozgóurnában elhelyezte az ellenőrző lapot.
     A szavazóhelyiség nyitása |_||_|.|_||_| órakor történt.
     Az elsőként szavazó választópolgár
     ................................................................
     neve
     ................................................................
     aláírása
     A szavazás |_||_|. |_||_| órakor befejeződött, az urnák sértetlenek.
     A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. |_| igen |_| nem
     Rontott szavazólapok száma: |_||_|
     A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: |_||_|
     A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat alkalommal számolta meg.
     A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt - kérésükre, a
szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen - a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak kell átadni.
     

B

EGYÉNI |_______________________| |_||_||_| számú szavazókör

 TELEPÜLÉSNÉV   

    

Azonosító: EJ |_||_| |_||_||_| |_||_||_| |_|   

     A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE
     A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
     

A névjegyzékben és a
mozgóurnát igénylő
választópolgárok
jegyzékében szereplő, a
szavazókörben lakcímmel
rendelkező
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent, a
szavazókörben lakcímmel
rendelkező
választópolgárok száma
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AE FE

  

     Átjelentkezett választópolgárok
     
Az átjelentkezett
választópolgárok
névjegyzékrészében és a
mozgóurnát igénylő
átjelentkezett
választópolgárok
jegyzékében szereplő
választópolgárok száma

Átjelentkezéssel
szavazóként megjelent
választópolgárok száma

BOE GE

  

     A szavazás eredménye
     

Urnában lévő lebélyegzett
szavazólapok száma
(az átjelentkezéssel

leadott
szavazólapok nélkül)

Eltérés a szavazóként
megjelentek számától
(többlet: + /hiányzó: -)

Érvénytelen szavazólapok
száma

Érvényes szavazólapok
száma

KE LE ME NE

    

     Figyelem!
     a) Az AE, FE, BOE és GE rovatokat az Összesítő lap I. és I/A. számú táblázatának felhasználásával kell kitölteni!
     b) Az LE rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a KE és FE rovatba beírt számok különbségével. (LE rovat = KE - FE
rovat)
     c) A KE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az ME és NE rovatokba beírt számok összegével. (KE rovat = ME + NE
rovat)
     d) A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv C oldalán kell feltüntetni. A jelöltenkénti szavazatok
száma összegének meg kell egyeznie az NE rovatba beírt számmal!
     
|_______________________| |_||_||_| számú szavazókör

 
 C

TELEPÜLÉSNÉV    

     A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT
     
 A JELÖLT NEVE,

AZONOSÍTÓJA
Érvényes
szavazat

 A JELÖLT NEVE,
AZONOSÍTÓJA

Érvényes
szavazat

1 ..................................
|_||_||_|

 16 ..................................
|_||_||_|

 

2 ..................................
|_||_||_|

 17 ..................................
|_||_||_|

 

3 ..................................
|_||_||_|

 18 ..................................
|_||_||_|

 

4 ..................................
|_||_||_|

 19 ..................................
|_||_||_|

 

5 ..................................
|_||_||_|

 20 ..................................
|_||_||_|

 

6 ..................................
|_||_||_|

 21 ..................................
|_||_||_|

 

7 ..................................
|_||_||_|

 22 ..................................
|_||_||_|

 

8 ..................................
|_||_||_|

 23 ..................................
|_||_||_|

 

9 ..................................
|_||_||_|

 24 ..................................
|_||_||_|

 

10 ..................................
|_||_||_|

 25 ..................................
|_||_||_|

 

11 ..................................
|_||_||_|

 26 ..................................
|_||_||_|
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12 ..................................
|_||_||_|

 27 ..................................
|_||_||_|

 

13 ..................................
|_||_||_|

 28 ..................................
|_||_||_|

 

14 ..................................
|_||_||_|

 29 ..................................
|_||_||_|

 

15 ..................................
|_||_||_|

 30 ..................................
|_||_||_|

 

 1-15 összesen: ............................  16-30 összesen: ............................

     Érvényes szavazatok száma összesen (1-30): ............................
     Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal NE rovatába beírt számmal!
     

D

 |____________________________________| |_||_||_| számú szavazókör
 

 TELEPÜLÉSNÉV
 

  

     SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
     
NÉV Aláírás

a szavazás megkezdésekor
Aláírás
a szavazatszámláláskor

Aláírás
a jegyzőkönyv átvételéről

............................
elnök

  -

............................
elnökhelyettes

  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................
jegyzőkönyvvezető

  -

     p.h."
     

24. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "42. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv
     az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör névjegyzéki
adatairól az országgyűlési képviselők választásán
     

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA A

     SZAVAZÁSNAPI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLFÖLDÖN LEADOTT
SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR NÉVJEGYZÉKI ADATAIRÓL
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  A szavazatszámláló bizottság állítja ki
 két példányban!
Ez a |_| számú példány.|_||_| FŐVÁROS / MEGYE

SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
 

   

TELEPÜLÉSNÉV   

|_||_||_| számú szavazókör   

     Készült ________ év __________________ hó ______ napján ______________________ település alábbi
helyen lévő szavazóhelyiségében: _____________________________________________
     A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, és ennek megállapítása
után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot.
     A szavazóhelyiség nyitása |_||_|.|_||_| órakor történt.
     Az elsőként szavazó választópolgár
     ................................................................
     neve
     ................................................................
     aláírása
     A szavazás |_||_|.|_||_|órakor befejeződött, az urnák sértetlenek.
     A szavazatot tartalmazó, lezárt urnák száma: |_|
     Rontott szavazólapok száma: |_||_|
     A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: |_||_|
     A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt - kérésükre, a
szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen - a jelölő szervezetek, független jelöltek képviselőinek kell átadni.
     

B

 |_______________________| |_||_||_| számú
szavazókör

 TELEPÜLÉSNÉV   

    

Azonosító: |_||_| |_||_||_| |_||_||_| |_|  

     EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI SZAVAZÁS
     

A szavazóköri
névjegyzékben és a
mozgóurnát igénylő

választópolgárok
jegyzékében szereplő

választópolgárok
száma összesen

 
Átjelentkezett

választópolgárok
száma

 

A külképviseleti
névjegyzékben

szereplő
választópolgárok

száma

 
A választópolgárok

száma összesen  

A
szavazóhelyiségben
és a mozgóurnával

szavazó
választópolgárok

száma

AE  BE  C  EE  FE

         

     LISTÁS SZAVAZÁS
     

A szavazóköri
névjegyzékben és a

mozgóurnát
igénylő

választópolgárok
jegyzékében

szereplő
választópolgárok
száma összesen

 
Átjelentkezett

választópolgárok
száma

 

A külképviseleti
névjegyzékben

szereplő
választópolgárok

száma

 
A választópolgárok

száma összesen  

A
szavazóhelyiségben
és a mozgóurnával

szavazó
választópolgárok

száma

AL  BL  C  EL  FL

         

     

 A névjegyzékben
és a mozgóurnát
igénylő
választópolgárok
jegyzékében lévő
választópolgárok
száma

Átjelentkezett
választópolgárok
száma

A külképviseleti
névjegyzékben
szereplő
választópolgárok
száma

A választópolgárok
száma összesen

A
szavazóhelyiségben
és mozgóurnával
szavazó
választópolgárok
száma
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PÁRTLISTÁS (AP) (BP) (CP) (EP) (FP)

NEMZETISÉGI
LISTÁS

(AN) (BN) (CN) (EN) (FN)

BOLGÁR (A1) (B1) (C1) (E1) (F1)

GÖRÖG (A2) (B2) (C2) (E2) (F2)

HORVÁT (A3) (B3) (C3) (E3) (F3)

LENGYEL (A4) (B4) (C4) (E4) (F4)

NÉMET (A5) (B5) (C5) (E5) (F5)

ÖRMÉNY (A6) (B6) (C6) (E6) (F6)

ROMA (A7) (B7) (C7) (E7) (F7)

ROMÁN (A8) (B8) (C8) (E8) (F8)

RUSZIN (A9) (B9) (C9) (E9) (F9)

SZERB (A10) (B10) (C10) (E10) (F10)

SZLOVÁK (A11) (B11) (C11) (E11) (F11)

SZLOVÉN (A12) (B12) (C12) (E12) (F12)

UKRÁN (A13) (B13) (C13) (E13) (F13)

     Figyelem!
     A jegyzőkönyv B oldalát az Összesítő lap I., II. és III. számú táblázatai alapján kell kitölteni!
     

 C

     SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
     
NÉV Aláírás

a szavazás megkezdésekor
Aláírás
a szavazás befejezésekor

Aláírás
a jegyzőkönyv átvételéről

............................
elnök

  -

............................
elnökhelyettes

  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................
jegyzőkönyvvezető

  -

     p.h."
     

25. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "43. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv
     az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben az
országgyűlési képviselők választásán
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA A

     EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV
     AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT
SZAVAZÓKÖRBEN
     

  A szavazatszámláló bizottság állítja ki
 két példányban!
Ez a |_| számú példány.|_||_| FŐVÁROS / MEGYE

SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
 

   

              TELEPÜLÉSNÉV   

|_||_||_| számú szavazókör   

     Készült ________ év __________________ hó ______ napján ______________________ település alábbi
helyen lévő szavazóhelyiségében: _____________________________________________
     A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy az urnák és a szállítóborítékok sértetlenek.
     A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat |_||_| alkalommal számolta meg.
     A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. |_| igen |_| nem
     E jegyzőkönyv mellékletét képezi a szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya.
     A jegyzőkönyv másolati példányát - kérésükre, haladéktalanul és ingyenesen - a szavazatszámláló bizottság megbízott
tagjainak kell átadni.
     

B

EGYÉNI |_______________________| |_||_||_| számú szavazókör

      TELEPÜLÉSNÉV   

    

     

Azonosító: EJ |_||_| |_||_||_| |_||_||_| |_|   

     A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE
     

A szavazóköri
névjegyzékben és a
mozgóurnát igénylő

választópolgárok
jegyzékében szereplő

választópolgárok
száma

Átjelentkezett
választópolgárok

száma

A külképviseleti
névjegyzékben

szereplő
választópolgárok

száma

A választópolgárok
száma összesen

AE BE C EE

    

     

A szavazóhelyiségben
és a mozgóurnával

szavazó
választópolgárok

száma

Átjelentkezéssel és
külképviseleten

szavazók beérkezett
borítékjainak száma

A szavazó
választópolgárok
száma összesen

FE IE JE

   

     
Urnában és beérkezett

borítékokban lévő
lebélyegzett

szavazólapok száma

Eltérés a szavazóként
megjelentek számától
(többlet: + /hiányzó: -)

Érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes
szavazólapok száma

KE LE ME NE

    

     Figyelem!
     a) Az AE, BE, C, EE és FE rovatot a szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv alapján kell kitölteni.
     b) Az EE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az AE, BE és C rovatba beírt számok összegével. (EE rovat = AE + BE + C
rovat)
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     c) A JE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az FE és IE rovatba beírt számok összegével. (JE rovat = FE + IE rovat)
     d) Az LE rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a KE és JE rovatba beírt számok különbségével. (LE rovat = KE - JE
rovat) e) A KE rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie az ME és NE rovatba beírt számok összegével. (KE rovat = ME +
NE rovat) f) A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv C oldalán kell feltüntetni.
     A jelöltenkénti szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az NE rovatba beírt számmal!
     
|_______________________| |_||_||_| számú szavazókör

 
 C

       TELEPÜLÉSNÉV    

     A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT
     
 A JELÖLT NEVE,

AZONOSÍTÓJA
Érvényes
szavazat

 A JELÖLT NEVE,
AZONOSÍTÓJA

Érvényes
szavazat

1 ..................................
|_||_||_|

 16 ..................................
|_||_||_|

 

2 ..................................
|_||_||_|

 17 ..................................
|_||_||_|

 

3 ..................................
|_||_||_|

 18 ..................................
|_||_||_|

 

4 ..................................
|_||_||_|

 19 ..................................
|_||_||_|

 

5 ..................................
|_||_||_|

 20 ..................................
|_||_||_|

 

6 ..................................
|_||_||_|

 21 ..................................
|_||_||_|

 

7 ..................................
|_||_||_|

 22 ..................................
|_||_||_|

 

8 ..................................
|_||_||_|

 23 ..................................
|_||_||_|

 

9 ..................................
|_||_||_|

 24 ..................................
|_||_||_|

 

10 ..................................
|_||_||_|

 25 ..................................
|_||_||_|

 

11 ..................................
|_||_||_|

 26 ..................................
|_||_||_|

 

12 ..................................
|_||_||_|

 27 ..................................
|_||_||_|

 

13 ..................................
|_||_||_|

 28 ..................................
|_||_||_|

 

14 ..................................
|_||_||_|

 29 ..................................
|_||_||_|

 

15 ..................................
|_||_||_|

 30 ..................................
|_||_||_|

 

 1-15 összesen: ............................  16-30 összesen: ............................

     Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal NE rovatába beírt számmal!
     

D

 |____________________________________| |_||_||_| számú szavazókör
 

                 TELEPÜLÉSNÉV
 

  

     
NÉV Aláírás

a szavazatszámlálásról
Aláírás
a jegyzőkönyv átvételéről

............................
a szavazatszámláló bizottság elnöke

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................
jegyzőkönyvvezető

 -

     p.h."
     

26. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "44. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi választás eredményéről az országgyűlési képviselők választásán
     
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA A

     JEGYZŐKÖNYV
     AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET VÁLASZTÁSI EREDMÉNYÉRŐL
     

  Kitölti az országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottság.
Ez a |_| számú példány.|_||_| FŐVÁROS / MEGYE

SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
 

   

SZÉKHELY   

     Készült ________ év __________________ hó ______ napján ______________________ település
_____________ utca ___________ szám alatt, a választási bizottság hivatalos helyiségében:
     Ez a jegyzőkönyv |_||_||_| db szavazóköri jegyzőkönyv adatainak összesítése alapján készült.
     

A névjegyzékben és a
mozgóurnát igénylő

választópolgárok
jegyzékében lévő

választópolgárok száma

Átjelentkezett
választópolgárok száma

A külképviseleti
névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma

A választópolgárok
száma összesen

AE BE CE EE

    

     

A szavazókörben megjelent
választópolgárok száma

Átjelentkezéssel és
külképviseleten szavazók
beérkezett borítékjainak

száma

A szavazó választópolgárok
száma összesen

FE IE JE

   

     

Urnában és beérkezett
borítékokban lévő

szavazólapok száma

Érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes szavazólapok
száma

KE ME NE
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     Figyelem!
     a) Az EE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az AE, BE és CE rovatokba beírt számok összegével. (EE rovat = AE + BE
+ CE rovat)
     b) A JE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az FE és IE rovatokba beírt számok összegével. (JE rovat = FE + IE rovat)
     c) A KE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az ME és NE rovatokba beírt számok összegével. (KE rovat = ME + NE
rovat)
     d) A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv B oldalán kell feltüntetni. A jelöltenkénti szavazatok
száma összegének meg kell egyeznie az NE rovatba beírt számmal!
     

B

|_______________________| |_||_| SZÁMÚ EGYÉNI
VÁLASZTÓKERÜLET

FŐVÁROS/MEGYE   

   

     A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT
     
 A JELÖLT NEVE,

AZONOSÍTÓJA
Érvényes
szavazat

 A JELÖLT NEVE,
AZONOSÍTÓJA

Érvényes
szavazat

1 ..................................
|_||_||_|

 16 ..................................
|_||_||_|

 

2 ..................................
|_||_||_|

 17 ..................................
|_||_||_|

 

3 ..................................
|_||_||_|

 18 ..................................
|_||_||_|

 

4 ..................................
|_||_||_|

 19 ..................................
|_||_||_|

 

5 ..................................
|_||_||_|

 20 ..................................
|_||_||_|

 

6 ..................................
|_||_||_|

 21 ..................................
|_||_||_|

 

7 ..................................
|_||_||_|

 22 ..................................
|_||_||_|

 

8 ..................................
|_||_||_|

 23 ..................................
|_||_||_|

 

9 ..................................
|_||_||_|

 24 ..................................
|_||_||_|

 

10 ..................................
|_||_||_|

 25 ..................................
|_||_||_|

 

11 ..................................
|_||_||_|

 26 ..................................
|_||_||_|

 

12 ..................................
|_||_||_|

 27 ..................................
|_||_||_|

 

13 ..................................
|_||_||_|

 28 ..................................
|_||_||_|

 

14 ..................................
|_||_||_|

 29 ..................................
|_||_||_|

 

15 ..................................
|_||_||_|

 30 ..................................
|_||_||_|

 

     
|__________________________| |_||_| SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET C
FŐVÁROS / MEGYE
 

   

     |_| A választás eredményes volt.
     A megválasztott képviselő neve: ............................................................................................
     A jelölő szervezet(ek) neve: ....................................................................................................
     A képviselő azonosítója: |_||_||_|
     |_| A választás eredménytelen volt, mert több jelölt kapott azonos számú szavazatot.
     

D |____________________________________| |_||_| SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
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FŐVÁROS / MEGYE
 

  

     ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
     
NÉV Aláírás

az eredmény megállapításáról
Aláírás
a jegyzőkönyv átvételéről

............................
az országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottság
elnöke

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................
jegyzőkönyvvezető

 -

     p.h."
     

27. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "45. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az országgyűlési képviselők választásán
     

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA A

     ORSZÁGOS LISTÁS
     SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV
     

  A szavazatszámláló bizottság állítja ki
 két példányban!
Ez a |_| számú példány.|_||_| FŐVÁROS / MEGYE

SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
 

   

TELEPÜLÉSNÉV   

|_||_||_| számú szavazókör   

     Készült ________ év __________________ hó ______ napján ______________________ település alábbi
helyen lévő szavazóhelyiségében: _____________________________________________
     A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, és ennek megállapítása
után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot.
     A szavazóhelyiség nyitása |_||_|.|_||_| órakor történt.
     Az elsőként szavazó választópolgár
     ................................................................
     neve
     ................................................................
     aláírása
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     A szavazás |_||_|.|_||_| órakor befejeződött, az urnák sértetlenek.
     A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. |_| igen |_| nem
     Rontott szavazólapok száma: |_||_|
     A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: |_||_|
     A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat |_||_| alkalommal számolta meg.
     A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt - kérésükre, a
szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen - a jelölő szervezetek, független jelöltek képviselőinek kell átadni.
     A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt - kérésükre, a
szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen - a jelölő szervezetek, független jelöltek képviselőinek kell átadni.
     

B
LISTÁS |____________________________| |_||_||_| számú szavazókör

 TELEPÜLÉSNÉV   

     

Azonosító: LJ  |_||_| |_||_||_| |_||_||_| |_|   

     A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE
     

 A
névjegyzékben
lévő
választópolgárok
száma

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

Urnában lévő
szavazólapok
száma

Eltérés a
szavazóként
megjelentek
számától
(többlet: +
/hiányzó: -)

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

 

PÁRTLISTÁS (AP) (FP) (KP) (LP) =KP-FP (MP) (NP) MP+NP=KP

BOLGÁR (A1) (F1) (K1) (L1) =K1-F1 (M1) (N1) M1+N1=K1

GÖRÖG (A2) (F2) (K2) (L2) =K2-F2 (M2) (N2) M2+N2=K2

HORVÁT (A3) (F3) (K3) (L3) =K3-F3 (M3) (N3) M3+N3=K3

LENGYEL (A4) (F4) (K4) (L4)=K4-F4 (M4) (N4) M4+N4=K4

NÉMET (A5) (F5) (K5) (L5) =K5-F5 (M5) (N5) M5+N5=K5

ÖRMÉNY (A6) (F6) (K6) (L6) =K6-F6 (M6) (N6) M6+N6=K6

ROMA (A7) (F7) (K7) (L7) =K7-F7 (M7) (N7) M7+N7=K7

ROMÁN (A8) (F8) (K8) (L8) =K8-F8 (M8) (N8) M8+N8=K8

RUSZIN (A9) (F9) (K9) (L9) =K9-F9 (M9) (N9) M9+N9=K9

SZERB (A10) (F10) (K10) (L10)K10-F10 (M10) (N10) M10+N10=K10

SZLOVÁK (A11) (F11) (K11) (L11)K11-F11 (M11) (N11) M11+N11=K11

SZLOVÉN (A12) (F12) (K12) (L12)K12-F12 (M12) (N12) M12+N12=K12

UKRÁN (A13) (F13) (K13) (L13)K13-F13 (M13) (N13) M13+N13=K13

ÖSSZESEN (A) (F)=FP+...+F13 (K)=KP+...+K13 - - (N)=NP+...+N13  

     

 A
névjegyzékben
és a mozgóurnát
igénylő
választópolgárok
jegyzékében
lévő
választópolgárok
száma

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

Urnában lévő
lebélyegzett
szavazólapok
száma

Eltérés a
szavazóként
megjelentek
számától
(többlet: +
/hiányzó: -)

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

ÖSSZESEN (AL) (FL) =FP+FN (KL) =KP+KN - - (NL)=NP+NN

PÁRTLISTÁS (AP) (FP) (KP) (LP)=KP-FP (MP) (NP)

NEMZETISÉGI
ÖSSZESEN

(AN) (FN)=F1+F2+.... (KN)=K1+K2+.... - - (NN)=N1+N2+....

BOLGÁR (A1) (F1) (K1) (L1)=K1-F1 (M1) (N1)

GÖRÖG (A2) (F2) (K2) (L2)=K2-F2 (M2) (N2)

HORVÁT (A3) (F3) (K3) (L3)=K3-F3 (M3) (N3)

LENGYEL (A4) (F4) (K4) (L4)=K4-F4 (M4) (N4)

NÉMET (A5) (F5) (K5) (L5)=K5-F5 (M5) (N5)

ÖRMÉNY (A6) (F6) (K6) (L6)=K6-F6 (M6) (N6)

ROMA (A7) (F7) (K7) (L7)=K7-F7 (M7) (N7)

ROMÁN (A8) (F8) (K8) (L8)=K8-F8 (M8) (N8)

RUSZIN (A9) (F9) (K9) (L9)=K9-F9 (M9) (N9)

SZERB (A10) (F10) (K10) (L10)=K10-F10 (M10) (N10)
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SZLOVÁK (A11) (F11) (K11) (L11)=K11-F11 (M11) (N11)

SZLOVÉN (A12) (F12) (K12) (L12)=K12-F12 (M12) (N12)

UKRÁN (A13) (F13) (K13) (L13)=K13-F13 (M13) (N13)

     Figyelem!
     a) Az (A....) és (F....) rovatokat az Összesítő lap I. és II. számú táblázata alapján kell kitölteni!
     b) A pártlistánkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv C oldalán kell feltüntetni. A pártlistánkénti szavazatok
száma összegének meg kell egyeznie az NP rovatba beírt számmal!
     
|__________________________| |_||_||_| számú szavazókör  C
      TELEPÜLÉSNÉV
 

   

     A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT
     

 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:
(meg kell egyeznie a B oldal NP rovatába beírt számmal!)

 

     

D

|____________________________________| |_||_||_| számú szavazókör
 

      TELEPÜLÉSNÉV
 

  

   

     SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
     
NÉV Aláírás

a szavazás megkezdésekor
Aláírás
a szavazatszámlálás után

Aláírás
a jegyzőkönyv átvételéről

......................................................................
elnök

  -

......................................................................
elnökhelyettes

  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................
jegyzőkönyvvezető

  -

     p.h."
     

28. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "46. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben az
országgyűlési képviselők választásán
     
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA A

     ORSZÁGOS LISTÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV
     AZ EGY SZAVAZÓKÖRÖS TELEPÜLÉSEN ÉS A KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN
     

  A szavazatszámláló bizottság állítja ki
 két példányban!
Ez a |_| számú példány.

|_||_|
FŐVÁROS / MEGYE
SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

 

   

TELEPÜLÉSNÉV   

|_||_||_| számú szavazókör   

     Készült ________ év __________________ hó ______ napján ______________________ település alábbi
helyen lévő szavazóhelyiségében: _____________________________________________
     A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, és ennek megállapítása
után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot.
     A szavazóhelyiség nyitása |_||_|.|_||_| órakor történt.
     Az elsőként szavazó választópolgár
     ................................................................
     neve
     ................................................................
     aláírása
     A szavazás |_||_|.|_||_|órakor befejeződött, az urnák sértetlenek.
     A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. |_| igen |_| nem
     A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: |_||_|
     A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat |_||_| alkalommal számolta meg.
     A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt - kérésükre, a
szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen - a jelölő szervezetek, független jelöltek képviselőinek kell átadni.
     

B   

LISTÁS |____________________________| |_||_||_| számú szavazókör

TELEPÜLÉSNÉV   

  

Azonosító:
LJ  |_||_|
|_||_||_|
|_||_||_| |_|

     
 A Szavazóként Urnában lévő Eltérés a Érvénytelen Érvényes   Az átjelentkezett
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névjegyzékben
és a
mozgóurnát
igénylő
választópolgárok
jegyzékében
szereplő, a
szavazókörben
lakcímmel
rendelkező
választópolgárok
száma

megjelent, a
szavazókörben
lakcímmel
rendelkező
választópolgárok
száma

lebélyegzett
szavazólapok
száma (az
átjelentkezéssel
leadott
szavazólapok
kivételével)

szavazóként
megjelentek
számától
(többlet: +
hiányzó: -)

szavazólapok
száma

szavazólapok
száma

választópolgárok
névjegyzékrészében
és a
mozgóurnát igénylő
átjelentkezett
választópolgárok
jegyzékében
szereplő
választópolgárok
száma

összesen (AL) (FL) =FP+FN (KL)
=KP+KN

- (ML)=MP+MN (NL) =NP+NN ML+NL=KL BOL

pártlistás (AP) (FP) (KP) (LP)=KP-FP (MP) (NP) MP+NP=KP  

nemzetiségi
összesen

(AN) (FN)
=F1+F2+...

(KN)
=F1+F2+...

- (MN)=M1+M2+... (NN)=N1+N2+... MN+NN=KN  

bolgár (A1) (F1) (K1)  (M1) (N1) M1+N1=K1 Átjelentkezéssel
szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

görög (A2) (F2) (K2) (L2)=K2-F2 (M2) (N2) M2+N2=K2

horvát (A3) (F3) (K3) (L 3)=K3-F3 (M3) (N3) M3+N3=K3 GL

lengyel (A4) (F4) (K4) (L4)=K4-F4 (M4) (N4) M4+N4=K4  

német (A5) (F5) (K5) (L5) =K5-F5 (M5) (N5) M5+N5=K5 Az (A..) és (F..)
rovatokat, valamint
a BOL és GL
rovatot az
Összesítő lap I. és
I/A. számú
táblázata
alapján kell
kitölteni!

örmény (A6) (F6) (K6) (L6) =K6-F6 (M6) (N6) M6+N6=K6

roma (A7) (F7) (K7) (L7) =K7-F7 (M7) (N7) M7+N7=K7  

román (A8) (F8) (K8) (L8)=K8-F8 (M8) (N8) M8+N8=K8  

ruszin (A9) (F9) (K9) (L9) =K9-F9 (M9) (N9) M9+N9=K9  

szerb (A10) (F10) (K10) (L10) =
K10-F10

(M10) (N10) M10+N10=K10  

szlovák (A11) (F11) (K11) (L11) =
K10-F11

(M11) (N11) M11+N11=K11  

szlovén (A12) (F12) (K12) (L12)=K12-F12 (M12) (N12) M12+N12=K12   

ukrán (A13) (F13) (K13) (L13)=K13-F13 (M13) (N13) M13+N13=K13   

     
|__________________________| |_||_||_| számú

szavazókör C

    TELEPÜLÉSNÉV
 

   

     A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT
     

 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   
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12   

13   

14   

15   

 Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:
(meg kell egyeznie a B oldal NP rovatába beírt számmal!)

 

     

D

  |_||_||_| számú szavazókör
 

       TELEPÜLÉSNÉV
 

  

     SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
     
NÉV Aláírás

a szavazás megkezdésekor
Aláírás
a szavazatszámlálás után

Aláírás
a jegyzőkönyv átvételéről

......................................................................
elnök

  -

......................................................................
elnökhelyettes

  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................
jegyzőkönyvvezető

  -

     p.h."
     

29. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "47. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv
     az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben az
országgyűlési képviselők választásán
     

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA A

     LISTÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV
     AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT
SZAVAZÓKÖRBEN
     

  A szavazatszámláló bizottság állítja ki
 két példányban!

 FŐVÁROS / MEGYE  
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SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET Ez a |_| számú példány.
  |_||_|

   

TELEPÜLÉSNÉV   

|_||_||_| szavazókör   

     Készült ________ év __________________ hó ______ napján ______________________ település alábbi
helyen lévő szavazóhelyiségében: _____________________________________________
     A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy az urnák és a szállítóborítékok sértetlenek.
     A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt. |_| igen |_| nem
     A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat |_| |_| alkalommal számolta meg.
     E jegyzőkönyv mellékletét képezi a szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya.
     A jegyzőkönyv másolati példányát - kérésükre, haladéktalanul és ingyenesen - a szavazatszámláló bizottság megbízott
tagjainak kell átadni.
     

B

LISTÁS |____________________________| |_||_||_| számú szavazókör

       TELEPÜLÉSNÉV   

    

     

Azonosító: LJ  |_||_| |_||_||_| |_||_||_| |_|   

     
 

A
választópolgárok
száma összesen

A
szavazóhelyiségben
és a mozgóurnával
szavazó
választópolgárok
száma

Átjelentkezéssel
és
külképviseleten
szavazó
választópolgárok
beérkezett
borítékjainak
száma

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma összesen

Urnában és
beérkezett
borítékokban
lévő
lebélyegzett
szavazólapok
száma

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

 

összesen (EL) (FL) =FP+FN (IL) (JL) =FL+IL (KL) =KP+KN (ML)=MP+MN (NL) =NP+NN ML+NL=KL

pártlistás (EP) (FP)   (KP) (MP) (NP) MP+NP=KP

nemzetiségi
összesen

(EN) (FN)=F1+F2+... (KN)=K1+K2+... (MN)=M1+M2+... (NN)=N1+N2+... MN+NN=KN

bolgár (E1) (F1) (K1) (M1) (N1) M1+N1=K1

görög (E2) (F2) (K2) (M2) (N2) M2+N2=K2

horvát (E3) (F3) (K3) (M3) (N3) M3+N3=K3

lengyel (E4) (F4) (K4) (M4) (N4) M4+N4=K4

német (E5) (F5) (K5) (M5) (N5) M5+N5=K5

örmény (E6) (F6) (K6) (M6) (N6) M6+N6=K6

roma (E7) (F7) (K7) (M7) (N7) M7+N7=K7

román (E8) (F8) (K8) (M8) (N8) M8+N8=K8

ruszin (E9) (F9) (K9) (M9) (N9) M9+N9=K9

szerb (E10) (F10) (K10) (M10) (N10) M10+N10=K10

szlovák (E11) (F11) (K11) (M11) (N11) M11+N11=K11

szlovén (E12) (F12) (K12) (M12) (N12) M12+N12=K12

ukrán (E13) (F13) (K13) (M13) (N13) M13+N13=K13

     

 A
névjegyzékben
és a mozgóurnát
igénylő
választópolgárok
jegyzékében
lévő
választópolgárok
száma

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

Urnában lévő
lebélyegzett
szavazólapok
száma

Eltérés a
szavazóként
megjelentek
számától
(többlet: +
/hiányzó: -)

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

ÖSSZESEN (AL) (FL) =FP+FN (KL) =KP+KN - - (NL)=NP+NN

PÁRTLISTÁS (AP) (FP) (KP) (LP)=KP-FP (MP) (NP)

NEMZETISÉGI
ÖSSZESEN

(AN) (FN)=F1+F2+.... (KN)=K1+K2+.... - - (NN)=N1+N2+....

BOLGÁR (A1) (F1) (K1) (L1)=K1-F1 (M1) (N1)
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GÖRÖG (A2) (F2) (K2) (L2)=K2-F2 (M2) (N2)

HORVÁT (A3) (F3) (K3) (L3)=K3-F3 (M3) (N3)

LENGYEL (A4) (F4) (K4) (L4)=K4-F4 (M4) (N4)

NÉMET (A5) (F5) (K5) (L5)=K5-F5 (M5) (N5)

ÖRMÉNY (A6) (F6) (K6) (L6)=K6-F6 (M6) (N6)

ROMA (A7) (F7) (K7) (L7)=K7-F7 (M7) (N7)

ROMÁN (A8) (F8) (K8) (L8)=K8-F8 (M8) (N8)

RUSZIN (A9) (F9) (K9) (L9)=K9-F9 (M9) (N9)

SZERB (A10) (F10) (K10) (L10)=K10-F10 (M10) (N10)

SZLOVÁK (A11) (F11) (K11) (L11)=K11-F11 (M11) (N11)

SZLOVÉN (A12) (F12) (K12) (L12)=K12-F12 (M12) (N12)

UKRÁN (A13) (F13) (K13) (L13)=K13-F13 (M13) (N13)

     Figyelem! Az (E....) és (F....) rovatokat a szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv felhasználásával kell kitölteni!
     
|__________________________| |_||_||_| számú

szavazókör C

      TELEPÜLÉSNÉV
 

   

     A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT
     

 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:
(meg kell egyeznie a B oldal NP rovatába beírt számmal!)

 

     

D

  |_||_||_| számú szavazókör
 

 TELEPÜLÉSNÉV
 

  

     SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
     
NÉV Aláírás

a szavazatszámlálás után
Aláírás
a jegyzőkönyv átvételéről

......................................................................
elnök

 -

......................................................................
elnökhelyettes

 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................
jegyzőkönyvvezető

 -

     p.h."
     

30. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "48. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Jegyzőkönyv a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról az országgyűlési képviselők választásán
     

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA A

     JEGYZŐKÖNYV
     A LEVÉLBEN LEADOTT LISTÁS SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL
     

  A Nemzeti Választási Iroda állítja ki
két példányban!

Ez a |_| számú példány.

     Készült _____ év ________________ hó ______ napján __________________________ település alábbi
helyen lévő helyiségében: ____________________________________
     A szavazatszámlálás |_||_||_||_| év |_||_| hó |_||_| nap |_||_|.|_||_| órakor kezdődött.
     A szavazatszámlálás |_||_||_||_| év |_||_| hó |_||_| nap |_||_|.|_||_| órakor befejeződött.
     A Nemzeti Választási Iroda a szavazatokat |_||_| alkalommal számolta meg.
     

B   

     A választás eredménye
     a) A választók nyilvántartása
     

A levélben szavazók
névjegyzékében
szereplő
választópolgárok
száma
A levélben szavazók
névjegyzékében
lévő
választópolgárok
száma
 

D
 

 

     b) Szavazóként megjelentek
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Érvényes szavazási
iratok száma

IL
 

 

     c) Szavazás
     

Az érvényes szavazási
iratokban lévő

szavazólapok száma

Eltérés a szavazási
iratok számától

(többlet: + /hiányzó:
-)

Érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes
szavazólapok száma

KL LL ML NL

    

     

 C
 

     A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT
     

 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:
(meg kell egyeznie a B oldal NL rovatába beírt számmal!)

 

     

D  

     
NÉV Aláírás

az eredmény
megállapításakor

Aláírás
a szavazatszámlálás
befejezésekor

Aláírás
a jegyzőkönyv
átvételéről

..............................................................................................
Nemzeti Választási Bizottság elnöke

  -

..............................................................................................
Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese

  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................
Nemzeti Választási Iroda elnöke

  -

     p.h."
     

31. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "49. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazatok és az átjelentkezéssel leadott szavazatok beérkezéséről és
továbbításáról az országgyűlési képviselők választásán, valamint az Európai Parlament tagjainak az
országgyűlési képviselők választásával azonos napon tartott választásán
     JEGYZŐKÖNYV
     A KÜLKÉPVISELETI SZAVAZATOK ÉS AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL LEADOTT SZAVAZATOK
BEÉRKEZÉSÉRŐL ÉS TOVÁBBÍTÁSÁRÓL
     

  Két példányban kell kitölteni!
 
 
|_| számú példány.

     Készült: __________ év ____________________ hó ____________ napján Budapesten, ________ kerület
______________________________________ utca ________ szám alatt, a Nemzeti Választási Iroda hivatalos
helyiségében.
     a) Jelentés a külképviseleti szavazásról
     

Szavazást tartó
külképviseletek

száma

Urnát
visszaküldő

külképviseletek
száma

  

     b) A határidőn belül beérkezett külképviseleti urnák számbavétele külképviseletenként
     
KÜLKÉPVISELETEK Beérkezett

urnák száma
Figyelembe
nem vehető
urnák száma

Figyelembe
vehető
urnák száma

Továbbítható
borítékok
száma

 

ÖSSZESEN:     

 

     

     

     c) Az átjelentkezők szavazatait tartalmazó szállítóborítékok számbavétele településenként
     
TELEPÜLÉSEK Beérkezett

borítékok száma
Figyelembe nem
vehető borítékok
száma

Továbbítható
borítékok száma

csak
egyéni

egyéni és
listás

csak
egyéni

egyéni és
listás

csak
egyéni

egyéni és
listás
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ÖSSZESEN:       

       

       

       

     d) Az OEVI-knek továbbítható borítékok száma (külképviseleten és átjelentkezéssel leadott szavazatok
összesen)
     
MEGYE MEGNEVEZÉSE OEVK Továbbítható borítékok száma Átvettem:

csak egyéni egyéni és
listás (IL)

(IE)

     

ÖSSZESEN:    

 

      

      

     _________________________________
     a Nemzeti Választási Iroda elnöke"
     

32. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

     "50. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
     Jegyzőkönyv a listás választás eredményéről az országgyűlési képviselők választásán
     

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐK VÁLASZTÁSA  A

     JEGYZŐKÖNYV
     A LISTÁS VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL
     

  A Nemzeti Választási Iroda állítja ki
két példányban!
Ez a |_| számú példány.

     Készült: ____________ év ___________________ hó _______ napján
_________________________________ település ___________________________ utca __________ szám
alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében.
     Ez a jegyzőkönyv .................. db listás szavazóköri jegyzőkönyv, a levélben leadott pártlistás szavazatok megszámlálásáról
szóló jegyzőkönyv és az egyéni választókerületek választási eredményéről szóló 106 db jegyzőkönyv megfelelő adatainak
összesítése alapján készült.
     A választás eredménye
     a) Névjegyzéki adatok
     

A lakcíme szerinti
szavazóköri

névjegyzékben lévő
választópolgárok

száma

Átjelentkezett
választópolgárok

száma

A külképviseleti
névjegyzékben

szereplő
választópolgárok

száma

A levélben szavazók
névjegyzékében

szereplő
választópolgárok

száma

A választópolgárok
száma összesen

AL BL C DL EL

     

     b) Szavazók adatai
     

A szavazókörökben
szavazóként megjelentek

száma

Átjelentkezéssel,
külképviseleten és
levélben szavazók

beérkezett érvényes
borítékjainak száma

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma

összesen

FL IL JL
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     c) Szavazás adatai
     

Urnában és beérkezett
borítékokban lévő

szavazólapok száma

Érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes szavazólapok
száma

KL ML NL

   

     

B  

     A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT
     

 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:  

     

 C
 

     A SZAVAZATOK SZÁMA NEMZETISÉGI LISTÁNKÉNT
     

 A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 Nemzetiségi listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:  
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D
 

 

     Az 5%-os határ: |___________| A 10%-os határ: |___________| A 15%-os határ: |___________|
     Mandátumszerzésre jogosult pártlisták:
     

 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA LISTÁS
SZAVAZAT

TÖREDÉK-
SZAVAZAT

ÖSSZES
SZAVAZAT

1 ....................................................................................azonosító    

2 ....................................................................................azonosító    

3 ....................................................................................azonosító    

4 ....................................................................................azonosító    

5 ....................................................................................azonosító    

6 ....................................................................................azonosító    

Mandátumszerzésre jogosult pártlisták érvényes szavazatai
összesen:

   

     Összes országos listás szavazat: |___________| Nemzetiségi kedvezményes kvóta: |___________|
     Mandátumszerzésre jogosult nemzetiségi listák:
     

 A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA KEDVEZMÉNYES
MANDÁTUM

5% HATÁRT
ELÉRTE-E

KEDVEZMÉNYES
KVÓTÁVAL
CSÖKKENTETT
SZAVAZAT

1 ....................................................................................azonosító   

2 ....................................................................................azonosító   

3 ....................................................................................azonosító   

4 ....................................................................................azonosító   

5 ....................................................................................azonosító   

     Kiosztandó listás mandátumok száma: |___________|
     5.) A mandátumok kiosztása:
     

 Lista neve
(1)

Lista neve
(2)

Lista neve
(3)

Lista neve
(4)

Lista neve
(5)

Lista neve
(n)

Szavazat       

           /2       

           /3       

           /4       

           /5       

           /6       

           /7       

           /8       

           /9       

           /10       

           /11       

....       

           /93       

     6.) A mandátumot szerzett listák és jelöltek:
     
Mandátumot szerzett listák Mandátumok

száma
Mandátumot szerzett jelöltek

neve sorszáma a
listán

2/2014. (I. 16.) KIM rendelet file:///C:/Users/drlaszlo.tunde/Desktop/választási joganyagok/tmp7333...

48 / 50 2014.02.13. 14:23



|_||_||_|
........................................................
.........................................................

|__________| ........................................................
.........................................................
*
*
*
........................................................
.........................................................

......

......
 
*
*
......

|_||_||_|
........................................................
.........................................................

|__________| ........................................................
.........................................................
*
*
*
........................................................
.........................................................

......

......
 
*
*
......

|_||_||_|
........................................................
.........................................................

|__________| ........................................................
.........................................................
*
*
*
........................................................
.........................................................

......

......
 
*
*
......

|_||_||_|
........................................................
.........................................................

|__________| ........................................................
.........................................................
*
*
*
........................................................
.........................................................

......

......
 
*
*
......

|_||_||_|
........................................................
.........................................................

|__________| ........................................................
.........................................................
*
*
*
........................................................
.........................................................

......

......
 
*
*
......

|_||_||_|
........................................................
.........................................................

|__________| ........................................................
.........................................................
*
*
*
........................................................
.........................................................

......

......
 
*
*
......

|_||_||_|
........................................................
.........................................................

|__________| ........................................................
.........................................................
*
*
*
........................................................
.........................................................

......

......
 
*
*
......

|_||_||_|
........................................................
.........................................................

|__________| ........................................................
.........................................................
*
*
*
........................................................
.........................................................

......

......
 
*
*
......

     

G
 

 

     NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
     
NÉV Aláírás

az eredmény
megállapításakor

Aláírás
a szavazatszámlálás
befejezésekor

Aláírás
a jegyzőkönyv
átvételéről

..............................................................................................
Nemzeti Választási Bizottság elnöke

  -

..............................................................................................
Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese

  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................
Nemzeti Választási Iroda elnöke

  -

     p. h."
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