
Tájékoztató  
a listát állító jelölő szervezetek részére 

 
A 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a listát állító jelölő 
szervezetek a Szavazatszámláló Bizottságba (továbbiakban: SZSZB) 2-2 tagot bízhatnak meg. A közösen listát 
állító szervezetek közösen bízhatnak meg az SZSZB-be 2 tagot. 
Az SZSZB megbízott (delegált) tagjait május 17-én 16.00 óráig a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 
vezetőjénél kell bejelenteni (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.).  
A megbízott tagokat a jelölő szervezet képviselője jelentheti be. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó 
jelölő szervezet nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját, valamint 
konkrétan meg kell jelölni, hogy melyik SZSZB-be szól a megbízás. 
Az SZSZB megbízott tagjának lakóhelyére vonatkozó korlát nincs, a lényeg, hogy a megbízott tagnak a központi 
névjegyzékben szerepelnie kell. 
A HVI ellenőrzi a megbízott tag választójogát, valamint azt, hogy a megbízott taggal szemben nem áll fenn 
összeférhetetlenség: 

- a képviselők nyilvántartásában található-e aktív polgármesteri vagy képviselői mandátum, 
- a jelöltek nyilvántartásában szerepel-e a delegált,  
- a választási szervek tagjainak nyilvántartásában szerepel-e választási bizottság vagy iroda tagjakén. 

 
Ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a HVI vezetője határozattal visszautasítja a 
megbízást.  
 
Az egy szavazókörös településen (Kőröstetétlen) SZSZB helyett a Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: 
HVB) működik, amely legalább 5 választott tagból áll.  
A megbízott tagokat a HVB elnökénél kell bejelenteni (de a megbízást a HVI-nél kell benyújtani). Ha a 
megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a HVB elnöke a bizottság elé terjeszti az ügyet, 
amely 3 napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról.  
 
A választási bizottság tagjának esküt vagy fogadalmat kell tennie, aminek az SZSZB tagja esetében legkésőbb a 
szavazást megelőző 2. napon, a HVB tagja esetében a megbízatását követő 5 napon belül meg kell történnie. Az 
eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása, hogy a választási bizottság tagja csak ezt követően 
gyakorolhatja jogát.  
 
Az SZSZB-be delegált tagok eskütételére és oktatására 2019. május 21-én (1-17. sz. SZSZB) és május 22-én 
(18-33. sz. SZSZB) 15 órai kezdettel kerül sor. 
 
Kérem a jelölő szervezetek képviselőjét, hogy a tájékoztatóm mellékleteként feltöltött nyomtatványon 
szíveskedjenek a megbízásokat benyújtani. 
 
A delegálással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez 
fordulhatnak: 
dr. Diósgyőri Gitta, HVI vezető jegyzo@cegledph.hu 06 53-511-405 
Sziváki Ibolya, HVI vezető-helyettes szivaki.ibolya@cegledph.hu 06 53-511-409 
 
Helyi Választási Iroda címe: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
 
Cegléd, 2019. április 18. 

Dr. Diósgyőri Gitta s.k. 
      címzetes főjegyző 



Tájékoztató 

a listát állító jelölő szervezetek részére



A 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a listát állító jelölő szervezetek a Szavazatszámláló Bizottságba (továbbiakban: SZSZB) 2-2 tagot bízhatnak meg. A közösen listát állító szervezetek közösen bízhatnak meg az SZSZB-be 2 tagot.

Az SZSZB megbízott (delegált) tagjait május 17-én 16.00 óráig a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) vezetőjénél kell bejelenteni (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.). 

A megbízott tagokat a jelölő szervezet képviselője jelentheti be. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó jelölő szervezet nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját, valamint konkrétan meg kell jelölni, hogy melyik SZSZB-be szól a megbízás.

Az SZSZB megbízott tagjának lakóhelyére vonatkozó korlát nincs, a lényeg, hogy a megbízott tagnak a központi névjegyzékben szerepelnie kell.

A HVI ellenőrzi a megbízott tag választójogát, valamint azt, hogy a megbízott taggal szemben nem áll fenn összeférhetetlenség:

· a képviselők nyilvántartásában található-e aktív polgármesteri vagy képviselői mandátum,

· a jelöltek nyilvántartásában szerepel-e a delegált, 

· a választási szervek tagjainak nyilvántartásában szerepel-e választási bizottság vagy iroda tagjakén.



Ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a HVI vezetője határozattal visszautasítja a megbízást. 



Az egy szavazókörös településen (Kőröstetétlen) SZSZB helyett a Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) működik, amely legalább 5 választott tagból áll. 

A megbízott tagokat a HVB elnökénél kell bejelenteni (de a megbízást a HVI-nél kell benyújtani). Ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a HVB elnöke a bizottság elé terjeszti az ügyet, amely 3 napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról. 



A választási bizottság tagjának esküt vagy fogadalmat kell tennie, aminek az SZSZB tagja esetében legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon, a HVB tagja esetében a megbízatását követő 5 napon belül meg kell történnie. Az eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása, hogy a választási bizottság tagja csak ezt követően gyakorolhatja jogát. 



Az SZSZB-be delegált tagok eskütételére és oktatására 2019. május 21-én (1-17. sz. SZSZB) és május 22-én (18-33. sz. SZSZB) 15 órai kezdettel kerül sor.



Kérem a jelölő szervezetek képviselőjét, hogy a tájékoztatóm mellékleteként feltöltött nyomtatványon szíveskedjenek a megbízásokat benyújtani.



A delegálással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

dr. Diósgyőri Gitta, HVI vezető jegyzo@cegledph.hu 06 53-511-405

Sziváki Ibolya, HVI vezető-helyettes szivaki.ibolya@cegledph.hu 06 53-511-409



Helyi Választási Iroda címe: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.



Cegléd, 2019. április 18.

Dr. Diósgyőri Gitta s.k.

      címzetes főjegyző

