
JELENTKEZÉSI LAP  

szavazatszámláló bizottsági tagsághoz, póttagsághoz 

név: ....................................................................................................................................................................................  

születési név: .....................................................................................................................................................................  

lakóhely: ............................................................................................................................................................................  

telefonszám:.......................................................................................................................................................................  

e-mail cím: .........................................................................................................................................................................   

személyi azonosító [a lakcímkártyán szereplő 11 jegyű számot kell írni (nem a személyi igazolvány számát)]: 

_ -_ _ _ _ _ _- _ _ _ _ 

munkahely neve: ...............................................................................................................................................................  

foglalkozás: .......................................................................................................................................................................  

Jelen jelentkezési lap aláírásával nyilatkozom az alábbiakról: 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 17. § és 18. §-ában foglalt feltételeknek megfelelek* és a sza-

vazatszámláló bizottság tagjaként, póttagjaként a közreműködést vállalom.  
 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben velem szemben jelen nyilatkozat aláírását követően kizárási ok merül fel, azt 

haladéktalanul köteles vagyok jelezni a Helyi Választási Iroda vezetőjének.  
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy választójoggal rendelkezem és a jelentkezési lapon rögzített ada-

tok a valóságnak megfelelnek.  
 

Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda a következő általános választásra megválasztott választási bi-

zottság alakuló üléséig, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, a szavazatszámláló bizottsági tagságomhoz 

kapcsolódó feladatok ellátása céljából kezelje.  

 

Budapest,……………………………………. 

 

………………………………………………….. 

aláírás 

 

 

*Tájékoztató a szavazatszámláló bizottság választott tagjával, póttagjával szemben fennálló 

összeférhetetlenségi, kizáró okokról 

 

A szavazatszámláló bizottságnak az lehet választott tagja, póttagja, aki Budapest VIII. kerületében lakcímmel rendelkezik és a 

központi névjegyzékben választópolgárként szerepel.  
 

A választási bizottságnak nem lehet tagja  

- a köztársasági elnök,  

- a háznagy,  

- képviselő,  

- alpolgármester,  

- jegyző,  

- másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,  

- a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy,  

- jelölt, 

- párt tagja,  

- a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,  

- a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 

- a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti köz-

ponti 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. 


