
ADATLAP és NYILATKOZAT 

a szavazatszámláló bizottságok tagjai / póttagjai részére 

 

Alulírott az alábbi adatok megadásával és a nyilatkozatok aláírásával jelentkezem a 2022. évi országgyűlési 

képviselőválasztásra szavazatszámláló bizottsági tagnak. 

 
1. Név: (családi és utónév)  

2. Születési név:  

3. Anyja neve:  

4. Születési idő:  

5. Lakóhelye:  
6. Telefonszám:*  

 
7. E-mail cím:* 

 

*Az érintett hozzájárulása alapján kezelt adat 

 

Alulírott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 

Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 

6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint hozzájárulásomat adom a 6-7. pontban megjelölt adataim kezeléséhez. 

A vonatkozó adatkezelési tájékoztatót megismertem. 

 

NYILATKOZAT 

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy szavazatszámláló bizottsági tagságommal 

szemben 

összeférhetetlenség nem áll fenn. 

(Az összeférhetetlenségi szabályokat a mellékelt tájékoztató tartalmazza.) 

 

………………..…………………………… 

 aláírás 

 

A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

a képviselő- testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 

adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. 

 

Fentiekre figyelemmel alulírott 

 

kérem /  nem kérem 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

hogy a szavazatszámláló bizottsági tagságommal kapcsolatos döntést a Képviselő-testület zárt ülésen 

tárgyalja. 

 

………………..……………………………… 

aláírás 



Összeférhetetlenségi tájékoztató 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szabályai szerint: 

16. § A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. 

17. § (1) A 26. §-ban, a 28. §-ban, a 35. § (3) bekezdésében és a 171. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével 

a) * a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen, közös önkormányzati 

hivatalhoz tartozó település választási bizottsága esetében a közös hivatalhoz tartozó bármely településen, 

b) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak csak az országgyűlési egyéni választókerületben, 

c) a területi választási bizottságnak csak a megyében, illetve fővárosban, 

d) a Nemzeti Választási Bizottságnak csak magyarországi 

lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. 

(2) * A választási bizottság választott tagja és a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagja az lehet, aki az 

országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. 

(3) A Nemzeti Választási Bizottság választott tagja az lehet, aki a (2) bekezdésben foglalt feltételnek megfelel és jogi 

egyetemi diplomával rendelkezik. 

(4) A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat. 

18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja 

a) a köztársasági elnök, 

b) a háznagy, 

c) képviselő, 

d) alpolgármester, 

e) jegyző, 

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 

g) * a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd 

altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint 

h) jelölt. 

(2) 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. 

(3) * Az (1) bekezdés f) pontja szerinti összeférhetetlenségi ok nem vonatkozik 

a) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjára, ha az egy szavazókörrel rendelkező településen 

működő helyi választási bizottság kivételével az országgyűlési egyéni választókerület területén fekvő településen 

működő helyi választási bizottság tagjává választják, valamint 

b) az egy szavazókörrel rendelkező településen működő helyi választási bizottság kivételével az országgyűlési egyéni 

választókerület területén fekvő településen működő helyi választási bizottság tagjára, ha az országgyűlési egyéni 

választókerületi választási bizottság tagjává választják. 

(4) * A választási bizottság választott tagjának, póttagjának javasolt választópolgár a megválasztása előtt, a megbízott 

tag legkésőbb az eskütételét megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. 

A választási bizottság tagja, póttagja a vele szemben felmerült összeférhetetlenség tényét köteles haladéktalanul közölni 

a választási bizottság mellett működő választási iroda vezetőjével, továbbá bejelenteni a választási bizottság soron 

következő ülésén. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300036.tv&lbj20id5a45
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300036.tv&lbj21id5a45
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300036.tv&lbj22id5a45
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300036.tv&lbj23id5a45
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300036.tv&lbj24id5a45
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300036.tv&lbj25id5a45

