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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

Az országgyűlési képviselők 2022. április 03. napján megtartott általános választása, valamint 

az ugyanezen napon megtartott országos népszavazás (a továbbiakban ezek együtt: választás) 

előkészítésének és helyi lebonyolításának tapasztalatairól az alábbiak szerint tájékoztatom a 

Tisztelt Képviselő-testületet: 

 

Szavazatszámláló Bizottságok létrehozása, tagjainak megválasztása, megbízott tagok 

megbízásának fogadása 

 

A választás előkészítő feladatait a Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjainak 

toborzására irányuló felhívás közzétételével kezdte meg a Helyi Választási Iroda. A felhívást – 

melyben 2022. január 15. napjáig kértük a jelentkezések benyújtását - a Soroksári Hírlap 

novemberi, majd decemberi számában is megjelentettük, az Önkormányzat honlapján 

novemberben közzétettük. Eleinte gyér érdeklődés volt, de az 2021. év végi ünnepeket 

követően jelentősen megugrott a jelentkezők száma. 

A megadott határnapig összesen 168 fő jelentkezését rögzítettük, akikkel haladéktalanul 

felvettük a kapcsolatot az összeférhetetlenségi nyilatkozatok beszerzése érdekében, egyidejűleg 

ellenőriztük a rendelkezésünkre álló adatbázisban az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget 

(egy esetben pl.: olyan személy jelentkezett, aki már a HVB tagja, így ő már nem lehetett 

egyben SZSZB tag is). 

A jelentkezni szándékozók közül egy fő jelentkezését visszavonta, két fő többszöri felhívásunk 

ellenére sem küldte meg összeférhetetlenségi nyilatkozatát, egy fő esetében pedig – a Fővárosi 

Választási Iroda által megerősített álláspontunk szerint – fennállt a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott kizáró ok. 

 

Fentiek figyelembevételével a munkatársaim 164 fő választójogának és kerületi lakóhelye 

meglétének ellenőrzését hajtották végre és megállapították, hogy a Ve-ben meghatározott 

feltételeknek mind a 164 fő jelentkező megfelel, ezáltal megválasztható szavazatszámláló 

bizottsági tagnak. 

 

A Képviselő-testület 2022. február 17. napján megtartott ülésére beterjesztett 

előterjesztésemben - figyelemmel többek között az előterjesztés elkészítésének időpontjában 

fennálló pandémiás helyzetre - a szavazatszámláló bizottságok folyamatos és zökkenőmentes 

működése érdekében a szavazókörönkénti minimálisan megválasztandó 3+2 fő, azaz összesen 

120 fő helyett a jogszabályi előírásoknak megfelelő összes jelentkező személy SZSZB taggá 

történő megválasztására tettem javaslatot.  

 

A Tisztelt Képviselő-testület 98/2022. (II. 17.) határozatával – javaslatomban foglaltakat 

elfogadva – mind a 164 személyt megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak. 

Ezen döntés lehetőséget biztosított arra, hogy egyrészt minden szavazókörbe az adott 

szavazókörben vagy annak közvetlen közelében lakó és lehetőség szerint gyakorlattal 

rendelkező személy kerüljön beosztásra, másrészt, hogy a további – a jelenleg megválasztott 

SZSZB-k mandátuma idején lebonyolításra kerülő - népszavazások, választások esetében 

egyfajta rotációval több kerületi választópolgár is gyakorlatot szerezzen szavazatszámláló 

bizottsági tagként. 

 

A Képviselő-testületi döntésről az érintettek 2022. február 23. napján írásbeli értesítést kaptak.  

 



A megválasztott tagok közül a szavazóköri beosztás elkészítéséig összesen 15 megválasztott 

SZSZB tag jelezte tisztségéről való lemondását, vagy betegségére való tekintettel azt a tényt, 

hogy az április 3-ai választáson nem tud részt venni. 

 

A 2022. március 21-ei héten megtörtént a választott SZSZB tagok szavazókörökbe való 

beosztása, értesítése a tervezett beosztásról és meghívása az oktatással, valamint alakuló 

ülésekkel egybekötött eskütételére.  

 

2022. március 28. napján a Táncsics Mihály Művelődési Házban került sor az SZSZB tagok 

(ideértve a választott és a megbízott tagokat is) oktatással, valamint az alakuló ülések 

megtartásával egybekötött, Polgármester Úr előtti eskütételére.  

 

Azon SZSZB tagok részére, akik nem tudtak megjelenni a március 28-ai rendezvényen, március 

29. és 30. napján a Polgármesteri Hivatal Dísztermében szervezett pót – eskütételre és oktatásra 

került sor, akiknek pedig a három alkalom egyike sem volt megfelelő, Polgármester Úr időpont-

egyeztetés alapján külön biztosított lehetőséget a törvény által előírt eskü letételére, ezáltal 5 

napon át volt lehetősége a delegált tagoknak a törvény szerint kötelező esküt letenni. 

 

A szavazókörbe be nem osztott, esküt tett és a választás napján rendelkezésre álló „póttagokkal” 

megbízási szerződést kötöttünk annak érdekében, hogy részükre a Képviselő-testület által, saját 

költségvetési forrásból biztosított br. 15.000,- Ft összegű megbízási díj kifizetésre kerülhessen. 

Ez a pénzügyi elismerés (juttatás) nagy valószínűséggel egyedülálló gesztus az un.: tartalékos 

szavazatszámlálókkal szemben, amely segíti a jövőbeni népszavazások, választások helyi 

lebonyolítását. 

 

Az eskütételt követően két alkalommal kellett a szavazatszámláló bizottságokba történt 

beosztást módosítani, mindkét alkalommal a már beosztott SZSZB tag sajnálatos 

megbetegedése okán: az egyik esetben az alakuló ülésen elnöknek megválasztott SZSZB tag  

helyett kellett új tagot beosztani (és az SZSZB-nek új elnököt választania), a másik esetben a 

választást megelőző szombati napon, április 02. napján a délutáni órákban jelentette be az 

érintett, hogy pozitív Covid-teszt eredménye miatt nem tud részt venni az SZSZB munkájában. 

 

A választópolgárok tájékoztatása 

 

2022. január 24. napján érkeztek meg a HVI-hez a Nemzeti Választási Iroda által elkészített, a 

választás időpontjáról szóló hirdetmény plakátok, melyeket az Önkormányzat hirdetőtábláin, a 

Polgármesteri Hivatal épületein, továbbá a kerületi intézmények bejáratain helyeztek el a HVI 

munkatársai. A plakátok állapotát folyamatosan ellenőrizték, szükség szerint cseréjükről, 

illetve pótlásáról gondoskodtak munkatársaink. 

 

Az Önkormányzat honlapján igyekeztünk az információkat aktualitásuk idején közzétenni, így 

a fent említett hirdetmény plakát képét 2022. január 24. napján e felületen is közzétettük. 

Ugyanezen napon tettük közzé a „Pártlistára vagy nemzetiségi listára szavazhatok?” című 

választási tájékoztatót, melyben közérthető magyarázatot adtunk arra, hogy a választópolgárok 

mely esetben szavazhatnak- az egyéni képviselő-jelölt mellett – pártlistára illetőleg nemzetiségi 

listára. 

 

2022. január 28. napján a HVI tájékoztatást tett közzé az Önkormányzat honlapján az 

ajánlásgyűjtés időszakáról, annak szabályairól és lehetőségeiről. 

 



2022. február 15. napján a HVI egy részletes, általános tájékoztatót tett közzé az Önkormányzat 

honlapján a választással kapcsolatban. 

 

2022. február 16. napján az Önkormányzat honlapján elérhetővé tettük a választási eljárásban 

leggyakrabban használt nyomtatványokat, nyomtatvány-mintákat. 

 

A szavazás napját követően – a jogszabályok által a szavazóköri jegyzőkönyvek 

megtekintésének három napon át történő megtekintési lehetőségének biztosítása mellett - az 

Önkormányzat honlapján valamennyi szavazóköri jegyzőkönyv beszkennelt képét teljes 

terjedelmében közzétettük.  

 

Választói névjegyzékek kezelése 

 

2022. január 26. napjától a központi névjegyzéket érintő, folyamatosan működő szolgáltatások 

(nemzetiségi hovatartozás bejegyzése és annak kiterjesztése az országgyűlési képviselő 

választáokra, személyes adatok kiadásának megtiltása) mellett megkezdődött a szavazóköri 

névjegyzékeket érintő változások – pl. lakcímváltozás – esetén az értesítők előállítása és 

postázása, továbbá a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, így az átjelentkezés 

iránti kérelmek, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételi kérelmek, akadálymentes 

szavazókörbe való áthelyezés iránti kérelmek és a mozgóurna iránti kérelmek fogadása és 

feldolgozása. 

 

2022. január 26. napjától a választás napját megelőző 2. nap (április 1.) 16.00 óráig összesen 

736 db főszámon iktatott, szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem érkezett (közülük 16 

esetben több kérelmet is benyújtott az érintett választópolgár), így a választás előkészítése 

keretében 752 kérelem elbírálására került sor. 

Fentieken túl a HVI gondoskodott az értesítők pótlásáról azon választópolgárok esetében, akik 

jelezték, hogy a Nemzeti Választási Iroda által részükre megküldött választási értesítőt nem 

kapták meg, vagy azt elvesztették.  

 

A választói névjegyzékeket érintő kérelmek jogszerű fogadása és elbírálása érdekében a 

választás kitűzésétől kezdve minden pénteki napon, továbbá a március 26-ai szombati 

áthelyezett munkanapon 8.00 – 16.00 óra jelenléti ügyeletet tartott a HVI.  

 

Technikai feltételek biztosítása 

 

A szavazás technikai feltételeinek biztosítása keretében: 

 

2022. március 10. napján a HVI átvette a választás napján - a műanyag szavazóurnák mellett - 

használható papír urnákat és mobil asztali szavazófülkéket tartalmazó csomagokat. 

2022. március 30. napján megérkeztek az Állami Nyomda által kiszállított, szavazólapokat és 

központilag biztosított szavazásnapi kellékeket tartalmazó szavazóköri dobozok, melyek 

tartalmát – a dobozokon feltűntetett lista alapján – ellenőrizték a HVI jegyzőkönyvvezető 

munkatársai. 

 

A választás napján szükséges további kellékeket és eszközöket – így különösen a mozgóurnázás 

lebonyolításához szükséges egészségügyi védőfelszereléseket (maszk, gumikesztyű, 

fertőtlenítő törlőkendő), irodaszereket (olló, ragasztószalag, vonalzó, ceruzák, bélyegzőpárna. 

és párnafesték stb.) a HVI szerezte be és készítette össze az SZSZB-k részére. 

 



2022. április 01. napján – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a Nemzeti Választási 

Iroda által kiadott Forgatókönyvben foglaltaknak megfelelően kinyomtatásra és hitelesítésre 

kerültek a szavazóköri névjegyzékek és mozgóurnát kérők jegyzékei, továbbá kinyomtatásra 

kerültek a biankó szavazóköri jegyzőkönyvek. 

 

2022. április 02. napján az SZSZB-k elnökei és elnökhelyettesei átvették és lezárták a 

választásnapi iratokat és kellékeket, melyek lezárt szállítódobozban a választás napjáig történő 

további őrzéséről a HVI gondoskodott. 

 

Jegyzőkönyvvezetők – ide értve a pótjegyzőkönyvvezetőket és az ún. „cirkáló” 

jegyzőkönyvvezetőt is - felkészítése 

 

2022. február 1. napján került sor az SZSZB-k munkáját segítő jegyzőkönyvvezetők 

választásnapi feladataira való első felkészítésre, mely alkalommal a vonatkozó jogszabályi 

előírások ismertetésére és a napközbeni feladatok rövid összefoglalására került sor. 

Március 8. napján a jegyzőkönyvvezetők második oktatási napján ismét a választásnapi 

feladatok ismertetésére került sor, immár kiegészítve a szavazókörök bezárását követő 

feladatokkal, így a szavazatszámlálás és a szavazóköri jegyzőkönyvek kiállításának részletes 

szabályaival. 

 

A nemzeti Választási Iroda távoktatás keretében szervezett – kötelező – képzést a 

jegyzőkönyvvezetők részére, melynek elvégzése valamennyi jegyzőkönyvvezető számára 

kötelező volt. A választási feladatokba bevont 24 jegyzőkönyvvezető, 5 pótjegyzőkönyvvezető 

és egy fő ún. „cirkáló” jegyzőkönyvvezető a távoktatás elvégzését a sikeres vizsgát igazoló 

Oklevél bemutatásával igazolta. 

 

2022. március 18. napján igazgatási próbát hajtottunk végre, mely során a jegyzőkönyvvezetők 

gyakorlati feladat megoldásával (névjegyzék összesítő lap kitöltése a megadott feladatsor 

alapján, urnabontás, szavazatszámlálás, jegyzőkönyv szakszerű és szabályszerű kitöltése) 

mélyíthették el a megszerzett elméleti tudásukat.  

 

2022. március 28. napján került sor a jegyzőkönyvvezetők SZSZB tagok eskütételével 

kapcsolatos feladataira, valamint az SZSZB-k alakuló ülésén végrehajtandó feladataira való 

felkészítésére. 

 

A választás napja 

 

Az SZSZB-k elnökei és elnökhelyettesei 4.30 – 5.00 óra között vették át az előző nap lezárt 

szállítódobozokat a HVI munkatársaitól. 

 

A kerületünkben működő minden szavazókörben időben megjelent a Szavazatszámláló 

Bizottság 3-3 választott tagja, valamint a jelölő szervezetek, szervezetcsoportok által megbízott 

tagok túlnyomó többsége is, így mindenütt rendelkezésre állt az SZSZB működőképeségéhez 

szükséges legalább öt tag. Ennek megfelelően valamennyi szavazókör 6.00 órakor nyitott ki. 

 

Nap közben sajnálatos módon – betegsége miatt – néhány (megbízott) SZSZB tag is elhagyta 

a szavazókört, és egészségi állapotának hirtelen romlása miatt 10.15 órakor egy 

jegyzőkönyvvezetőt is le kellett váltani. A helyébe berendelt pótjegyzőkönyvvezető 

zökkenőmentesen vette át és végezte el a feladatot (az esemény külön „rendkívüli esemény” 

jegyzőkönyvben rögzítésre került). Egy másik jegyzőkönyvvezető a kora délutáni órákban 



jelezte rosszullétét, részére a tünetei enyhítésére szolgáló gyógyszereket küldtünk ki, így be 

tudta fejezni a napi feladatok ellátását. 

 

A HVI azon jegyzőkönyvvezető munkatársainak, akik nem a 17. Országgyűlési Egyéni 

Választókerület területén rendelkeznek lakóhellyel, ún. „cirkáló jegyzőkönyvvezető” 

munkatárs segítségével tettük lehetővé választójoguk gyakorlását, azaz addig, amíg a nem túl 

távollévő szavazókörükben leadták voksaikat, addig a „cirkáló” jegyzőkönyvvezető vette át a 

„stafétát” és helyettesítette. Ezt a megoldást a Fővárosi Választási Iroda által, a HVI vezetőknek 

tartott oktatáson is támogatták. 

 

Kerületünkben jelentős, a szavazás rendes menetét súlyosan megzavaró, vagy lehetetlenné tevő 

rendkívüli esemény nem történt, a kisebb, a szavazást el nem lehetetlenítő, de a rendes 

menethez nem tartozó rendkívüli eseményekről külön jegyzőkönyvet vettek fel az SZSZB-k. 

 

Ilyen „rendkívüli esemény-jegyzőkönyvben” kerültek rögzítésre a következők: 

- 7.50 órakor egy megbízott SZSZB tag egészségügyi okok miatt nem tudja a 

munkát folytatni, otthonába távozott, a bizottság 7 fővel folytatja a munkát a 

nap folyamán, 

- két választópolgár – egy házaspár - annak ellenére nemzetiségi listára volt 

jogosult szavazni, hogy korábban kérték: a nemzetiségi választópolgárként 

való nyilvántartásuk az országgyűlési választásokra ne terjedjen ki, 

- két választópolgár -szintén egy házaspár - elmulasztotta aláírni a névjegyzék 

egyéni és nemzetiségi listás szavazólap átvételét igazoló oszlopát, az SZSZB 

két tagja és az elnök e tényt aláírásukkal közösen rögzítették a névjegyzék 

megfelelő rovatában, 

- egy választópolgár a szavazófülkében az SZSZB figyelmeztetése ellenére 

mobiltelefonon úgy kért és kapott segítséget a szavazata leadásához, hogy 

azt a szavazóhelyiségben lévő személyek is hallhatták, 

- egy választópolgárnak az SZSZB e feladatot ellátó tagja elmulasztott egyéni 

szavazólapot átadni, annak ellenére, hogy a választópolgár egyéni 

képviselőjelöltre is jogosult lett volna szavazni. Távozása után az SZSZB 

tagja jelezte a mulasztását, az SZSZB úgy döntött, hogy a mozgóurnázás 

során megkísérlik visszahívni a választópolgárt, hogy szavazatát leadhassa 

(bár a jegyzőkönyv erre nem tér ki, de utólag a HVI tudomására jutott, hogy 

sajnos nem jártak sikerrel), 

- az SZSZB két tagja egy választópolgárt - kérésére – otthonában keresett, de 

háromszori csengetésre 10 perc várakozás után sem nyitott kaput a 

kérelmező, így részére a szavazólapok átadására nem volt lehetőség, 

- egy választópolgár – aki nevét nem volt hajlandó megmondani, és a 

rendkívüli esemény-jegyzőkönyv kiállítását nem várta meg - felháborodva 

jelezte az egyik (nem a kijelölt) SZSZB felé, hogy a TV-ben látott információ 

szerint „érvénytelen az a szavazat, amit nem zárt borítékban dobtak az 

urnába”, és mivel ő nem kapott borítékot, szavazata biztos érvénytelen lesz. 

Az SZSZB elnöke és tagjai megpróbálták megnyugtatni, hogy a fehér boríték 

hiánya nem okozza a szavazólap érvénytelenségét, de ezt a választópolgár 

nem fogadta el. 

 

Soroksár Budapest 17. számú országgyűlési egyéni választókerületéhez tartozik, amely 

választókerület székhelye Csepel; a választókerület soroksári eredményeiről szavazókörönként 

jelen előterjesztés 1. és 2. mellékletei szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. 



 

A szavazás napját követő feladatok 

 

2022. április 06. napján megtörtént a Képviselő-testület által a szavazatszámláló bizottsági 

„póttagok” részére megállapított megbízási díjak számfejtése és kifizetése.  

 

A szavazatszámláló bizottsági tagok 2022. április 04. napján mentesültek munkavégzési 

kötelezettségük alól, az erre a napra őket megillető átlagbérüket a munkáltató fizeti ki, azonban 

a szavazást követő öt napon belül ezt a Helyi Választási Irodától a munkáltató 

visszaigényelhette. A szavazás napját követő héten több visszatérítés iránti igényt dolgozott fel 

a HVI és utalta a kért összegeket. 

 

Jelen előterjesztés megírásakor még folyamatban volt a választás lebonyolítására biztosított 

központi költségvetési forrás felhasználásának elszámolása, de az eddig elvégzett elszámolási 

feladatok alapján várhatóan hiánypótlás vagy hiba nélkül hajtják végre ezt a feladatot is a 

pénzügyes kollégák. 

 

 

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban jelen előterjesztés keretében is megköszönöm a 

Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy egyhangúlag elfogadták a szavazatszámláló bizottsági 

tagokra vonatkozó javaslatomat, támogatták a „póttagok” pénzügyi juttatását, valamint 

az április „ülés-szünetre” vonatkozó kérésem alapján a választás hónapjában munkaterv 

szerinti ülést nem terveztek. Ezekkel a döntésekkel Önök is hozzájárultak a választás 

zökkenőmentes lebonyolításához Soroksáron. 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, tájékoztatóként tárgyalja. A 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelet 80. § (2) bekezdése alapján tájékoztató esetében nem lehetséges kérdés 

és hozzászólás. 

 

 

Budapest, 2022. április 8. 

 

 

        dr. Szabó Tibor 

                     HVI vezető 

          előterjesztő 

 


