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Szavazókörök területi leírása 
 

MAKÓ VÁROS 
 
 szavazókör utcanév, házszám  Intervallum típusa szavazókör helye (címe) 
 
 

 01.  Barcsai utca   teljes közterület József Attila Gimnázium  
   Baross utca    teljes közterület Csanád vezér tér 6. 
                                    Bolygó utca 1/A – 6. folyamatos házszámok 
                                    Bolygó utca 8.             folyamatos házszámok 
                                    Csanád vezér tér 25 – végig páratlan házszámok 

Csanád vezér tér   páros házszámok 
Dobó utca    teljes közterület 
Hollósy Kornélia utca  teljes közterület 
József Attila utca 1 – 17. páratlan házszámok 
József Attila utca 2 – 40. páros házszámok 
Kálvária utca 15/A – végig páratlan házszámok 
Kecskeméti Ármin utca  teljes közterület 
Kossuth utca    teljes közterület 
Kürt utca    teljes közterület 
Lehel utca    teljes közterület 
Móricz Zsigmond utca  teljes közterület 
Páger Antal utca   teljes közterület 
Petőfi park    teljes közterület 
Síp utca    teljes közterület 
Sírkert utca 1 – 5.  páratlan házszámok 
Sírkert utca 4.   folyamatos házszámok 

      
 02.  Ady Endre utca   teljes közterület Almási Iskola  
                                    Attila utca 1 – 23.  páratlan házszámok Almási u. 52. 

Attila utca 2 – 12.  páros házszámok 
Bíró utca    teljes közterület 
Dugonics utca   teljes közterület 
Erdő utca    teljes közterület 
Erdő újsor     teljes közterület 
Fűtő utca 1 – 17.  páratlan házszámok 
Fűtő utca 2 – 34.  páros házszámok 
Gárdonyi Géza utca   teljes közterület 
Gizella utca    teljes közterület 
Holló utca    teljes közterület 
Justh Gyula utca 1 – 21/B páratlan házszámok 
Justh Gyula utca 2 – 30/A páros házszámok 
Kálvária utca 16 – végig páros házszámok 
Majláth utca    teljes közterület 
Mátyás utca    teljes közterület 
Mátyás Újsor    teljes közterület 
Sírkert utca 6 – 28/B  páros házszámok 
Sírkert utca 7 – 41/A  páratlan házszámok 
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 02.  Szerecsen utca   teljes közterület 
Torma Imre utca 1 – 25. páratlan házszámok 
Torma Imre utca 2 – 42. páros házszámok 

 
 03.  Alkotmány utca  teljes közterület Almási Iskola 

Almási utca 1 – 69.  páratlan házszámok Almási u. 52.  
Almási utca 2 – 64.  páros házszámok 
Árvíz utca    teljes közterület 
Bánat utca    teljes közterület 
Est utca    teljes közterület 
Esze Tamás utca   teljes közterület 
Feltámadás utca   teljes közterület 
Gyöngytyúk utca   teljes közterület 
Hársfa utca    teljes közterület 
Járandó tanya 59/4-59/5 folyamatos házszámok 
Kenderföld utca   teljes közterület 
Király utca    teljes közterület 
Kisfaludy utca 28 – végig páros házszámok 
Kisfaludy utca 37/A – végig páratlan házszámok 
Korona utca    teljes közterület 
Magyar utca    teljes közterület 
Rózsa utca    teljes közterület 
Sírkert utca 28/C – végig páros házszámok 
Sírkert utca 43 – végig páratlan házszámok 
Torma Imre utca 27 – végig páratlan házszámok 
Torma Imre utca 44 – végig páros házszámok 
Üstökös utca    teljes közterület 
Vágóhíd utca    teljes közterület 
Váradi utca 1 – 7.  páratlan házszámok 
Váradi utca 2/A – 12/B páros házszámok 

 
 04.  Attila utca 32 – végig  páros házszámok Makói Hagyma Kft.  

Attila utca 39 – végig  páratlan házszámok Bárány u. 86. 
Bárány utca    teljes közterület 
Bogárzó tanya   teljes közterület 
Búza utca 27 – végig  páratlan házszámok 
Búza utca 52 – végig  páros házszámok 
Cédulaház utca   teljes közterület 
Földeáki út    teljes közterület 
Hatrongyos tanya   teljes közterület 
Hosszú utca 66 – végig páros házszámok 
Hosszú utca 71 – végig páratlan házszámok 
Igás tanya 7 – 99.  folyamatos házszámok 
Igás tanya 274 – végig folyamatos házszámok 
Járandó tanya 1  folyamatos házszámok 
Járandó tanya 10/4 – 29/2 folyamatos házszámok 
Margittai csőszház   teljes közterület 
Mező utca    teljes közterület 

 04.  Nagycsillag utca 28 – végig  páros házszámok 
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Nagycsillag utca 57/B – végig páratlan házszámok 
Semlyék tanya  teljes közterület 
Szegfű utca  teljes közterület 
Táncsics telep  teljes közterület 
Táncsics Mihály utca 96 – végig páros házszámok 
Táncsics Mihály utca 103/B–végig páratlan házszámok 
Vadász utca  teljes közterület 
Vásárhelyi utca 65 – végig páratlan házszámok 
Vásárhelyi utca 84 – végig páros házszámok 

      
 05.  Attila utca 14 – 30.  páros házszámok Orvosi Rendelő  

Attila utca 25 – 37/E  páratlan házszámok Justh Gyula u. 23/B. 
Búza utca 1 – 25.  páratlan házszámok 
Búza utca 2/A – 50/A  páros házszámok 
Hosszú utca 48 – 64.  páros házszámok 
Hosszú utca 49 – 69.  páratlan házszámok 
Igás tanya 165 – 168.  folyamatos házszámok 
Justh Gyula utca 23 – 55. páratlan házszámok 
Justh Gyula utca 32 – 70/A páros házszámok 
Kisfaludy utca 1 – 35. páratlan házszámok 
Kisfaludy utca 2/A – 26. páros házszámok 
Nagycsillag utca 20 – 26/B páros házszámok 
Nagycsillag utca 35 – 57/A páratlan házszámok 
Rákos puszta    teljes közterület 
Rákos tanya    teljes közterület 
Rákos Kossuth utca   teljes közterület 
Rákos Makói utca   teljes közterület 
Rákos Petőfi utca   teljes közterület 
Rákos puszta     teljes közterület 
Rákos Rákóczi utca   teljes közterület 
Rákos Táncsics M. utca  teljes közterület 
Szikszai utca    teljes közterület 
Táncsics M. utca 74 – 94. páros házszámok 
Táncsics M. utca 81 – 103/A páratlan házszámok 
Váradi utca 9 – végig  páratlan házszámok 
Váradi utca 14 – végig páros házszámok 
Vásárhelyi utca 49 – 63/A páratlan házszámok 
Vásárhelyi utca 50 – 82 páros házszámok 

 
 06.  Alma utca 1 – 49.  páratlan házszámok Református Általános Iskola  
                                   Alma utca 2 – 72/B  páros házszámok Szikszai u. 4. 

Bánffy utca    teljes közterület 
Bercsényi utca 28 – 30. folyamatos házszámok 
Bercsényi utca 32 – végig folyamatos házszámok 
Fuvola utca    teljes közterület 
Gyóni Géza utca 1 – 56. folyamatos házszámok 
Gyóni Géza utca 58 – 68. folyamatos házszámok 

 06.  Gyöngy utca    teljes közterület 
                                    Honvéd utca 1 – 6/B  folyamatos házszámok 
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Hosszú utca 25 – 47.  páratlan házszámok 
Hosszú utca 30 – 46.  páros házszámok 
Járandó tanya 2/3 – 10/2 folyamatos házszámok 
Járandó tanya 120 – végig folyamatos házszámok 
Justh Gy. utca 57/A – végig páratlan házszámok 
Justh Gy. utca 72 – végig páros házszámok 
Lendvai utca 20.  folyamatos házszámok 
Lendvai utca 83 – végig folyamatos házszámok 
Nagycsillag utca 16/B - 18/A  páros házszámok 
Nagycsillag utca 27/A - 33/A  páratlan házszámok 
Szigeti utca 9.   folyamatos házszámok 
Szigeti utca 18 – végig folyamatos házszámok 
Szilágyi Dezső utca   teljes közterület 
Ugar tanya    teljes közterület 
Vásárhelyi utca 27 – 47. páratlan házszámok 
Vásárhelyi utca 38 – 48. páros házszámok 

 
 07.  Bolygó utca 7.   folyamatos házszámok   Óvoda  

Bolygó utca 9 – végig  folyamatos házszámok   Erdélyi püspök u. 8. 
Csanád vezér tér 3 – 21. páratlan házszámok 
Deák Ferenc utca   teljes közterület 
Eötvös utca    teljes közterület 
Hajnal utca 17 – végig folyamatos házszámok 
Rudnay utca    teljes közterület 
Vásárhelyi utca 2 – 14. páros házszámok 
Vorhand Rabbi tér   teljes közterület 

 
 08.  Bocskai utca    teljes közterület Katolikus  Általános Iskola  

Csillag utca    teljes közterület Návay L. tér 12. 
Erdélyi püspök utca   teljes közterület 
Fecske utca    teljes közterület 
Hosszú utca 2 – 28.  páros házszámok 
Jókai utca    teljes közterület 
Luther utca 1 – 56.  folyamatos házszámok 
Luther utca 57 – 57/A folyamatos házszámok 
Madarász utca   teljes közterület 
Nagycsillag utca 1 – 27. páratlan házszámok 
Nagycsillag utca 2 – 16/A páros házszámok 
Návay Lajos tér   teljes közterület 
Tulipán utca 1 – 39.  folyamatos házszámok 
Vásárhelyi utca 1-3 – 25. páratlan házszámok 
Vásárhelyi utca 16 – 36. páros házszámok 

 
 09.  Ágyú utca    teljes közterület Katolikus  Óvoda  

Alma utca 51 – végig  páratlan házszámok Tulipán u. 40. 
Alma utca 72/C – végig páros házszámok 

 09.  Bem utca    teljes közterület 
Bercsényi utca 3 – 27. folyamatos házszámok 
Bercsényi utca 31.  folyamatos házszámok 
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Berzsenyi utca 1 – 16. folyamatos házszámok 
Bethlen utca 8 – végig folyamatos házszámok 
Bimbó utca    teljes közterület 
Dembinszky utca   teljes közterület 
Garai tér    teljes közterület 
Gyóni G. utca 57.  folyamatos házszámok 
Gyóni G. utca 70/A – végig folyamatos házszámok 
Honvéd utca 8 – 11.  folyamatos házszámok 
Honvéd utca 13 – 51.  folyamatos házszámok 
Hosszú utca 1 – 23.  páratlan házszámok 
Kmetty utca    teljes közterület 
Lendvai utca 1 – 19.  folyamatos házszámok 
Lendvai utca 21 – 81.  folyamatos házszámok 
Luther utca 56/B  folyamatos házszámok 
Luther utca 58/A – végig folyamatos házszámok 
Megyeri utca    teljes közterület 
Paizs utca    teljes közterület 
Pozsonyi utca    teljes közterület 
Sarkantyú utca   teljes közterület 
Szén utca    teljes közterület 
Szende utca    teljes közterület 
Szigeti utca 1 – 8.  folyamatos házszámok 
Szigeti utca 10 – 16.  folyamatos házszámok 
Szondy utca    teljes közterület 
Táncsics Mihály utca 3 – 79. páratlan házszámok 
Táncsics Mihály utca 4 – 72. páros házszámok 
Türr utca    teljes közterület 
Vécsei utca    teljes közterület 
Wesselényi utca 29.  folyamatos házszámok 
Wesselényi utca 34 – végig folyamatos házszámok 
Wlassich utca    teljes közterület 

 
 10.  Arany János utca   teljes közterület Bajza utcai iskolaépület  

Bajza utca    teljes közterület Bajza u. 71-73. 
Botond utca    teljes közterület 
Hajnal utca 1 – 16.  folyamatos házszámok 
Kazinczy utca   teljes közterület 
Meskó utca    teljes közterület 
Mikócsa utca    teljes közterület 
Móra Ferenc utca 1 – 33/A páratlan házszámok 
Móra Ferenc utca 2 – 62. páros házszámok 
Murányi utca    teljes közterület 
Nap utca    teljes közterület 
Paraszt utca    teljes közterület 
Simonyi utca    teljes közterület 

 10.  Szemere utca    teljes közterület 
Templomköz utca   teljes közterület 
Toldi utca    teljes közterület 
Tulipán utca 41 – végig folyamatos házszámok 
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                                    Úri utca    teljes közterület 
 
 11.  Aulich utca    teljes közterület Idősek klubja  

Balassa utca    teljes közterület Királyhegyesi u. 24. 
Berzsenyi utca 17 – végig folyamatos házszámok 
Bethlen utca 1 – 7.  folyamatos házszámok 
Csáki utca    teljes közterület 
Dáli tanya    teljes közterület 
Dáli ugar tanya   teljes közterület 
Damjanich utca   teljes közterület 
Gyilkos tó     teljes közterület 
Habtató ugar tanya   teljes közterület 
Honvéd utca 12.  folyamatos házszámok 
Honvéd utca 51/B – végig folyamatos házszámok 
Járandó tanya 111/8 – 112/9 folyamatos házszámok 
Járandó tanya 113/18 – 116. folyamatos házszámok 
Kápolna utca    teljes közterület 
Királyhegyesi utca   teljes közterület 
Kiss Ernő utca   teljes közterület 
Klapka utca    teljes közterület 
Lakat utca    teljes közterület 
Lázár utca    teljes közterület 
Mészáros utca   teljes közterület 
Móra Ferenc utca 35 – végig páratlan házszámok 
Móra Ferenc utca 64 – végig páros házszámok 
Patai tér    teljes közterület 
Perczel utca    teljes közterület 
Tábor utca    teljes közterület 
Thököly utca    teljes közterület 
Vasvári Pál utca   teljes közterület 
Wekerle utca 1 – 21.  páratlan házszámok 
Wekerle utca 2/A – 28. páros házszámok 
Wesselényi utca 1 – 28. folyamatos házszámok 
Wesselényi utca 30.  folyamatos házszámok 
Zoltán utca    teljes közterület 

 
 12.  Béke utca    teljes közterület Agromaros Klub   

Hunyadi utca    páros házszámok Rákóczi u. 24. 
Károlyi Mihály utca   teljes közterület 
Petőfi utca    teljes közterület 
Ráday utca A1 – 28.  páros házszámok 
Ráday utca 1 – 39.  páratlan házszámok 
Rákóczi utca    teljes közterület 
 

 13.  Aradi utca 2 – 35.  folyamatos házszámok József Attila Múzeum  
Balogh Ádám utca 1 – 11. páratlan házszámok   Megyeház u. 4. 
Balogh Ádám utca 2 – 20. páros házszámok 
Batthyány utca 25 – végig páratlan házszámok 
Batthyány utca 32 – végig páros házszámok 
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Csanádi utca    teljes közterület 
Cserje utca    teljes közterület 
Dobsa Lajos utca   teljes közterület 
Erdei Ferenc tér   teljes közterület 
Gerizdes dűlő    teljes közterület 
Gerizdes utca    teljes közterület 
Gerizdes csőszház    teljes közterület 
Hédervári utca   teljes közterület 
Kelemen László utca 34 – 76.páros házszámok 
Kinizsi utca    teljes közterület 
Megyeház utca 11- végig páratlan házszámok* 
Megyeház utca   páros házszámok* 
Mohácsi utca    teljes közterület 
Ráday utca 30 – végig páros házszámok 
Ráday utca 41/A – végig páratlan házszámok 
Soproni utca    teljes közterület 
Szigligeti utca   teljes közterület 
Tatár utca    teljes közterület 
Török utca    teljes közterület 
Velnök utca    teljes közterület 
Verebes dűlő    teljes közterület 
Verebes utca    teljes közterület 

 
 14.  Aradi utca 36 – végig  folyamatos házszámok MVSE Sportpálya 

Balogh Á. utca 13 – végig páratlan házszámok   Erdei F. tér 7. 
Balogh Á. utca 22 – végig páros házszámok 
Dózsa telep    teljes közterület 
Dr. Tóth Aladár utca   teljes közterület 
Harmat utca    teljes közterület 
Járandó tanya 110/6 – 111. folyamatos házszámok 
Járandó tanya 113 – 113/8 folyamatos házszámok 
Jég utca    teljes közterület 
Kelemen László utca 1 – 27. páratlan házszámok 
Kelemen László utca 2 – 32. páros házszámok 
Kertész utca    teljes közterület 
Kökény utca    teljes közterület 
Lisztes utca    teljes közterület 
Nádasdy utca    teljes közterület 
Nyizsnyai utca   teljes közterület 
Platán utca    teljes közterület 
Tölgyfa utca    teljes közterület 
Újvásártér tanya   teljes közterület 
Váltó őrház     teljes közterület 
Wekerle utca 21/A – végig páratlan házszámok 

 14.  Wekerle utca 30 – végig páros házszámok 
 
 15.  Állomás tér    teljes közterület Vasútállomás  

Balaton utca    teljes közterület Állomás tér 15. 
Bárányos sor    teljes közterület 
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Batthyány utca 1 – 23. páratlan házszámok 
Batthyány utca 2 – 30. páros házszámok 
Csősz utca    teljes közterület 
Hunfalvy utca   teljes közterület 
Kelemen L. utca 29 – végig páratlan házszámok 
Kelemen L. utca 78 – végig páros házszámok 
Kőrösi Csoma S. utca  teljes közterület 
Lesi utca    teljes közterület 
Liget utca 37 – végig  páratlan házszámok 
Liget utca 60 – végig  páros házszámok 
Lúdvári erdészház   teljes közterület 
Lúdvári utca    teljes közterület 
Maros utca    teljes közterület 
Szt. Lőrinc utca   teljes közterület 
Szundi Jenő utca   teljes közterület 
Szúnyog utca    teljes közterület 
Tisza utca    teljes közterület 
Új utca    teljes közterület 
Újszentlőrinc szőlő   teljes közterület 
Vasút sor    teljes közterület 

                                    Vízimalom utca   teljes közterület 
 
 
 16.  Csokonai utca   teljes közterület Kálvin téri  Óvodaház  

Hold utca    teljes közterület Kálvin tér 6.  
Huszár utca    teljes közterület 
Kálvin tér    teljes közterület 
Kálvin utca    teljes közterület 
Kígyó utca    teljes közterület 
Liget utca 17 – 35.  páratlan házszámok 
Liget utca 34/B – 58.  páros házszámok 
Lonovics sugárút   teljes közterület 
Mikes Kelemen utca 1-17/B folyamatos házszámok 
Mikszáth Kálmán utca  teljes közterület 
Szirbik Miklós utca   teljes közterület 
Tinódi utca 1 – 8/A  folyamatos házszámok 
Tinódi utca 10.  folyamatos házszámok 

 
 17.  Bajcsy-Zsilinszky lakótelep  teljes közterület Máltai Szeretetszolgálat  

Fűrész utca    teljes közterület Liget u. 3/B. 
Gilicze István utca   teljes közterület 
Gőzmalom utca 3 – végig folyamatos házszámok 
Liget utca 1 – 9.  páratlan házszámok 

 17.  Liget utca 4 – 34.  páros házszámok 
Mikes Kelemen utca 18 – végig   folyamatos házszámok 
Révai utca                              teljes közterület 
Tinódi utca 9.                         folyamatos házszámok 
Tinódi utca 11 – végig           folyamatos házszámok 
Tükör utca                              teljes közterület 
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 18.  Hunyadi utca    páratlan házszámok Bartók  Általános Iskola  

Megyeház utca 1-9.   páratlan házszámok* Szegedi u. 4-6. 
Posta utca   teljes közterület  
Széchenyi tér    teljes közterület 
Tömörkény utca   teljes közterület 
Lakcímnélküliek 

 
 19.  Árpád utca    teljes közterület Katolikus Általános Iskola  

Eszperantó utca   teljes közterület Szent István tér 14-16. 
Gőzmalom utca 1 – 2/B folyamatos házszámok 
Iskola utca    teljes közterület 
Kont utca    teljes közterület 
Kölcsey utca 1 – 14/A folyamatos házszámok 
Kölcsey utca 16 – 16/A folyamatos házszámok 
Páva utca    teljes közterület 
Pázmány utca    teljes közterület 
Szegedi utca    teljes közterület 
Szt. Gellért utca   teljes közterület 
Szt. István tér    teljes közterület 

 
 20.  Báró Jósika utca   teljes közterület Katolikus  Óvoda  

Ingó szőlő    teljes közterület Zrínyi u. 57. 
Irányi utca    teljes közterület 
Járandó tanya 89/2 – 93. folyamatos házszámok 
Járandó tanya 97/1  folyamatos házszámok 
Kerkápoly utca   teljes közterület 
Kisporond utca   teljes közterület 
Kortyogó tanya   teljes közterület 
Kölcsey utca 15.  folyamatos házszámok 
Kölcsey utca 17 – végig folyamatos házszámok 
Lónyai utca    teljes közterület 
Munkácsy utca   teljes közterület 
Ószegedi út    teljes közterület 
Porond utca    teljes közterület 
Révész utca 1/A – 51.  páratlan házszámok 
Révész utca 2 – 58.  páros házszámok 
Szív utca    teljes közterület 
Szt. Anna utca   teljes közterület 
Töltés utca    teljes közterület 
Zrínyi utca    teljes közterület 

 
 
 21.  Almási utca 66 – végig páros házszámok Hagymatikum fürd ő  

Almási utca 71 – végig páratlan házszámok Makovecz tér 6. 
Apaffy utca    teljes közterület 
Diófa utca    teljes közterület 
Dohány utca    teljes közterület 
Fejedelem utca   teljes közterület 
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Fűtő utca 19 – végig  páratlan házszámok 
Fűtő utca 36 – végig  páros házszámok 
Hajnóczy utca   teljes közterület 
Hóvirág utca    teljes közterület 
Ibolya utca    teljes közterület 
József Attila utca 19 – végig páratlan házszámok 
József Attila utca 42 – végig páros házszámok 
Kálvária utca 1 – 13/A páratlan házszámok 
Kálvária utca 2 – 14/A páros házszámok 
Marczibányi tér   teljes közterület 
Martinovics utca   teljes közterület 
Orgona utca    teljes közterület 
Sovány utca    teljes közterület 
Szent János tér   teljes közterület 
Szép utca    teljes közterület 
Szőlő utca    teljes közterület 
Teleki Blanka utca   teljes közterület 
Teleki László utca   teljes közterület 
Virág utca 1 – 1/A  páratlan házszámok 
Virág utca    páros házszámok 
Vörösmarty utca   teljes közterület 

      
 22.  Ardics utca 1 – 17.  páratlan házszámok Szakorvosi Rendelő Intézet  

Ardics utca 2 – 34.  páros házszámok Kórház u. 2. 
Béke tér    teljes közterület 
Czuczor utca    teljes közterület 
Fülemüle utca   teljes közterület 
Gém utca    teljes közterület 
Jázmin utca    teljes közterület 
Juhász Gyula tér   teljes közterület 
Kisújhegy szőlő   teljes közterület 
Kórház utca    teljes közterület 
Liliom utca    teljes közterület 
Miklós utca    teljes közterület 
Nyúl utca    teljes közterület 
Oroszlán utca    teljes közterület 
Pipacs utca    teljes közterület 
Révész utca 53 – végig páratlan házszámok 
Révész utca 60 – végig páros házszámok 
Rigó utca    teljes közterület 
Róka utca    teljes közterület 
Sas utca    teljes közterület 

 22.  Tompa utca    teljes közterület 
Tömpös tanya   teljes közterület 
Virág utca 3/A – végig páratlan házszámok 

 
 23.  Adriai utca    teljes közterület Óvoda  

Ardics tanya    teljes közterület Kassai u. 5. 
Ardics utca 19 – végig páratlan házszámok 
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Ardics utca 40 – végig páros házszámok 
Brassói utca    teljes közterület 
Fiumei utca    teljes közterület 
Hargita utca    teljes közterület 
Járandó tanya 45/5 - 45/5 folyamatos házszámok 
Járandó tanya 60/2 - 80/2 folyamatos házszámok 
Járandó tanya 96/3 - 96/3 folyamatos házszámok 
Járandó tanya 108/3 - 108/3 folyamatos házszámok 
Kassai utca    teljes közterület 
Késmárki utca   teljes közterület 
Kolozsvári utca   teljes közterület 
Munkás utca    teljes közterület 
Székely utca    teljes közterület 
Szt. Háromság utca   teljes közterület 
Tátra utca    teljes közterület 
Temesvári utca   teljes közterület 
Vaskapu utca    teljes közterület 

 
 
 
 


