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A Heves Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjeként felhívom az érdekeltek figyelmét arra, 

hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 79. § (1) 

bekezdése alapján a települési önkormányzatok jegyzői, mint a helyi választási irodák vezetői 

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásához kapcsolódóan 2019. február 15. 

napjáig végzik el a települési szavazókörök adatainak felülvizsgálatát.   

 

A szavazókörök adatainak felülvizsgálata keretében azok kialakítását érintő esetleges 

változások tárgyában (különösen a szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását 

és ezzel összefüggésben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok 

szavazókörönkénti számát, a szavazóhelyiségek címét érintően) a helyi választási iroda 

vezetője határozatot hoz. 

 

A helyi választási iroda vezetője a Ve. 80. §-a alapján a szavazókörök kialakításáról és 

felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, 

megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, 

továbbá azt a kijelölt szavazókört is, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező 

választópolgárok szavazhatnak.  

 

A Ve. 234. §-a alapján fenti tárgyban hozott határozat ellen a közzétételének időtartama alatt 

nyújtható be fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez.   

  

A Ve. 223. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben lehet benyújtani, a 224. § (3) bekezdés értelmében a fellebbezésnek 

tartalmaznia kell 

a) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 

személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A 224. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát 

vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. 
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