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a kisebbségi választói jegyzék elkészítésének technikai lebonyolításáról a 
települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásán 

 

 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 39. § (2) bekezdése alapján a 
települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásán a kisebbségi 
választói jegyzék elkészítésének technikai lebonyolításáról az alábbi intézkedést 
adom ki: 
 
1. A helyi választási iroda (HVI) vezetője a választópolgárok tájékoztatása 

keretében: 
a. a települési önkormányzat honlapján – amennyiben rendelkezik azzal - 

közzéteszi 

 a kisebbségi választói jegyzékbe való jelentkezés lehetőségéről és módjáról 
szóló Tájékoztatót, 

 „A kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem” elnevezésű 
nyomtatványt letölthető formában, 

 a helyi választási iroda postacímét a kérelem postai úton történő 
megküldése esetére, 

 a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelem begyűjtésére 
rendszeresített gyűjtőláda elhelyezésére szolgáló épület címét. 

b. az előző pontba foglalt információkat a helyben szokásos módon - lehetőség 
szerint a helyi írott és elektronikus sajtó útján - több alkalommal közzéteszi. 

 
2. A HVI vezetője gondoskodik arról, hogy a gyűjtőláda az annak elhelyezésére 

szolgáló épületben lehetőség szerint mozgáskorlátozottak számára is könnyen 
megközelíthető, de biztonságos helyen kerüljön elhelyezésre. 

 
3. A választójogot a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL), valamint a 

választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása (NESZA) 
adatainak felhasználásával kell ellenőrizni.  

 
4. Az SZL adatai mind az ASZA rendszerben, mind az Integrált Okmányrendszerben 

az Egységes Szolgáltató Felületen (ESZF) keresztül érhetők el. 
 
5. A NESZA közvetlen elérését a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Központi Hivatala (KEKKH) július 15-ig biztosítja az okmányirodai, valamint – az 
okmányirodát nem működtető településeken – a 2010. évi országgyűlési 
képviselőválasztások Integrált Választási Szolgáltató Rendszerének (a 
továbbiakban: IVSZR) Főmenü -- NESZA menüjéből mindazon felhasználók 
részére, akik az IVSZR-ben e nyilvántartás eléréséhez jogosultsággal 
rendelkeztek. 
 

6. A HVI vezetője a 12/2010. (IV. 30.) ÖM rendelet 8. §-a értelmében minden hét 
első munkanapján az informatikai rendszer útján tájékoztatja az OVI-t a 
kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok számáról. 
 



Az első jelentéskészítés munkanapja 2010. június 7. 
 
A jelentésben a kisebbségi választói jegyzékben szereplő polgárok aktuális 
számát kell közölni. Az adatközlés abban az esetben is szükséges, ha a 
kisebbségi választói jegyzékben szereplő polgárok száma az előző jelentésben 
foglaltakhoz képest nem változott, vagy nulla. 
 
A HVI a kisebbségi választói jegyzékben szereplő polgárok aktuális számát az 
IVSZR választás-előkészítő rendszerében (VER) Kisebbségi jegyzék menü 
Választópolgárszám karbantartás menüpontjában rögzíti, ezáltal eleget téve 
jelentési kötelezettségének. A funkciót a HVI-k – IVSZR karbantartó 
jogosultsággal rendelkező – munkatársai használhatják. 
 
 

7. A TVI vezetője folyamatosan ellenőrzi az 6. pontban rögzített feladat 
végrehajtását, és 2010. július 20-ig a választói jegyzékbe jelentkezés 
tapasztalatairól összesítő jelentést küld az OVI vezetője részére. 
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