
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a szavazatszámláló bizottságok választott tagjai részére 

 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)II. fejezete 
rendelkezik a választási bizottságokról, ezen belül a szavazatszámláló bizottságokról. 
 
A szavazatszámláló bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek 
alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a 
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és 
szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.  
 
A szavazatszámláló bizottság a működésének tartama alatt hatóságnak, a tagjai pedig 
hivatalos személynek minősülnek. 
 
A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak a megbízatása a következő általános 
országgyűlési választásokra megválasztott szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart.  
 
A Ve. 18. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági 
elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási 
iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatalos és szerződéses 
katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altisztjelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes 
tartalékos katona, valamint jelölt. 
 
Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl 

a) párt tagja, 
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 
d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel 
vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb 
közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati 
jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével. 

 
A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban 
előírt munkavégzési kötelezettség alól és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a 
munkáltató fizet. (A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját megillető bér és járulékai 
megtérítését a szavazást követő öt napon belül igényelheti a választási irodától.) 
 
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjai csak hajdúdorogi lakcímmel rendelkező 
választópolgárok lehetnek. 
 
A szavazatszámláló bizottság tagjának megbízatása megszűnhet: 
- ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek, (pl. elveszti választójogát) 
- ha a bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét, 
- lemondással, 
- a tag halálával. 

 
A szavazatszámláló bizottság tagjai a polgármester előtt esküt, vagy fogadalmat tesznek. 



 

 
A szavazatszámláló bizottság – tagjai megválasztása és eskü, vagy fogadalomtételét követően 
- alakuló ülést tart, amelyen a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak 
helyettesét. 
A bizottságot az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli.  
 
A szavazatszámláló bizottság választott és a megbízott tagjainak jogai és kötelezettségei 
azonosak, azzal az eltéréssel, hogy a megbízott tagok részére nem jár tiszteletdíj. 
 
A szavazatszámláló bizottság testületként működik, döntéséhez a tagok többségének jelenléte 
és a jelen lévő tagok több mint felének azonos tartalmú (igen, vagy nem) szavazata szükséges. 
 
A szavazatszámláló bizottság: 
 
- ellenőrzi a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes 

lebonyolításáról, 
- dönt a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben, 
- megszámlálja a szavazatokat és megállapítja a szavazókörben a szavazás eredményét, 

amiről jegyzőkönyvet állít ki, 
- indítványozza az illetékes választási bizottságnak a szavazás szavazóköri eredményének 

megsemmisítését, ha olyan törvénysértést észlel, amely azt érdemben befolyásolta. 
 
 

Helyi Választási Iroda 
 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
szavazatszámláló bizottságokra vonatkozó rendelkezéseiről szóló „TÁJÉKOZTATÓT” 
megismertem és tudomásul vettem. 
 
Kijelentem, hogy velem szemben semmilyen kizáró ok nem áll fenn. 
 
Hajdúdorog, 2022. ………….hó ……nap 
       
       
 
      Név: ………………………………….. 
 
 
 
      Aláírás: ………………………………. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
A D A T L A P 

a szavazatszámláló bizottságok tagjának / póttagjának részére 
 
 
Név:  

Születési név:  

Lakcím: 

(irányítószámmal) 

 

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Adóazonosító jel:  

TAJ szám:  

Munkahely: 

Foglalkozás: 

Munkahelyi telefon: 

 

 

 

Vezetékes telefon: 

Mobil telefon: 

E-mail: 

 

 

 

 
A választókerületben jelöltet állító szervezet tagja vagyok:        Igen      Nem* 
 
A választókerületben induló jelölt hozzátartozója vagyok:         Igen      Nem* 
(* A megfelelő választ kérjük húzza alá!)  
 
Hajdúdorog, 2022. ………….hó ……nap 
       …………………………………….. 
         aláírás 
 

Tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez  
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) II. fejezete 
rendelkezik a választási bizottságokról, ezen belül a szavazatszámláló bizottságokról. A 
törvényes eljárás keretében személyes adatok kezelésére is sor kerül. 
 
Adatkezelő: Hajdúdorogi Helyi Választási Iroda a 2013. évi XXXVI. törvény szerinti céllal 
és mértékben, valamint Hajdúdorog Város Önkormányzata 
Az adatkezelés célja: szavazatszámláló bizottsági tag választási eljárásról szóló 
megbízásához, szavazatszámláló bizottságban való személyes közreműködéshez kapcsolódó 
kifizetésekadminisztratív ügyintézése. 



 

Az adatkezelés jogalapja: törvényi megfelelés, ezen belül a 2013. évi XXXVI. törvény (Ve. 
tv), a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a 2017. évi CL tv. (az adózás rendjéről) valamint a 
2000. évi C. tv (Számviteli tv.). 
 
Az adatkezelés tartama: a választáshoz kapcsolódóan 4 év, a kifizetésekhez kapcsolódóan 8 
év 
Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezik: a választási iroda illetékes munkatársa, képviselő 
testület, a jegyző, a polgármester, a kapcsolódó ügyintézéssel megbízott önkormányzati 
munkavállaló(k) 
Adattovábbítás: Hajdúdorogi Helyi Választási Iroda adatokat továbbít a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúdorog 
Város Önkormányzata részére 

 
 
Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ill. az 
adatkezelésről információt kérhet. 
Információ kérési igényét kérjük, hogy írásban jelezze a jegyzo@hajdudorog.hue-mail-címen! 
 
Amennyiben kérését Adatkezelő nem teljesíti, vagy úgy érzi, hogy adataihoz kapcsolódóan 
sérelem érte, forduljon az Adatkezelőhöz! Amennyiben az általa hozott döntés, elbírálás Ön 
szerint jogsértő, jogai érvényesítése érdekében fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információs Hatósághoz (NAIH) vagy a Bírósághoz. 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 

 cím: 1363 Bp., Falk Miksa u. 9.-11.    
 Postacím: 0363 Budapest, Pf. 9. 
 telefon: 06-1-391-1400  
 e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
Az adatkezelés részleteiről tájékozódhat a Hajdúdorog Város Önkormányzatának 
Adatkezelési szabályzatából is: www.hajdudorog.hu 
 
Hajdúdorog, 2022. ………….hó ……nap 

......................................................... 
aláírás 

 
Hozzájáruló nyilatkozat: 
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzathoz továbbított személyes adataimat 
az Önkormányzat a döntéshozatali eljárásban keretében (előterjesztés és határozat), a 
honlapján nyilvánosságra hozza: 
Kezelt adatok köre: név, lakcím 
 
Kérjük, hogy karikázással jelölje válaszát! 
 
Hozzájárulok:  igen   nem 
 
Név: ………………………………  Aláírás:…………………………………… 
 


