
Kérelmek az országgyűlési választással kapcsolatosan és egyéb információk 

A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz 2022. február 12. napján indult és 

a választás napján 19 óráig tart.  

A választás és a népszavazás (továbbiakban együttesen: választás) kitűzéséről és arról, hogy a 

választópolgár mely szavazókörben gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti Választási Iroda 

értesítőben tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat a 2022. 

január 26-i állapotnak megfelelően legkésőbb 2022. február 11-ig. Aki ilyen értesítőt nem 

kapott, a Helyi Választási Irodától (HVI) kérheti megküldését.  

 

A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek  

A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 

bármikor, folyamatosan kérheti a HVI-től, hogy a központ névjegyzékben kerüljön rögzítésre, 

hogy  

• a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik. A 

nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt lehet kérni úgy is, hogy az országgyűlési 

választáson a választópolgár az egyéni képviselőjelölt mellett a nemzetiség által állított 

listára szavaz, ekkor azonban országos pártlistára nem adhatja le voksát. Az erre 

vonatkozó kérelem benyújtásának határideje 2022. március 18. 16.00 óra, míg törlésére 

levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március 30-án 16.00 

óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikusan április 1-jén 16.00 

óráig. 

• a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja,  

• a fogyatékosságára tekintettel segítséget kér a választójog gyakorlásához, így a 

látássérült választópolgár igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont március 25-

én 16 óráig. 

 

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 

Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat, az állandó lakóhelye alapján kerül 

meghatározásra. A szavazás pontos helyéről a kiküldött értesítőből minden választópolgár 

értesült. Vannak azonban olyan esetek, amikor valaki nem tartózkodik az állandó lakóhelyén a 

szavazás napján. Ez esetben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére, hogy élni tudjon 

választójogával:  

ÁTJELENTKEZÉS 

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő 

választópolgár nyújthatja be 2022. január 27-től, aki a szavazás napján Magyarország területén, 

de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. 

A benyújtás módja: 



- elektronikusan, 

- személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye 

szerinti helyi választási irodánál (HVI-nél). 

- levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél. 

A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig kell a 

HVI-hez megérkeznie. 

Az átjelentkezett választópolgár az állandó lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltekre 

és az országos listákra szavazhat, valamint természetesen a népszavazás kérdéseire. 

Az átjelentkezés visszavonható, annak levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 

2022. március 25-én 16.00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikusan 

április 1-jén 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. 

KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS IRÁNTI KÉRELEM 

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre 

irányuló kérelmet terjeszthet elő 2022. január 27-től. 

A benyújtás módja: 

- elektronikusan, 

- személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye 

szerinti HVI-nél, 

- levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél. 

A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig kell a 

HVI-hez megérkeznie. 

A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kérelemben megadott országban a 

nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat a lakcíme szerinti szavazólapon szereplő 

jelöltekre, illetve az országos listákra, illetve a népszavazás kérdéseire. 

A külképviseleti szavazás iránti kérelem visszavonható, annak március 30-án 16.00 óráig kell 

a HVI-hez megérkeznie. 

MOZGÓURNA IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSA 

Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a 

szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő 2022. január 

27-től. 

- elektronikusan,  

- személyesen,  

- levélben vagy  

- meghatalmazott útján annál a HVI-nél, amelynek szavazóköri névjegyzékén a 

választópolgár szerepel (így, ha átjelentkezés miatt másik településen szavaz a 

választópolgár, oda szükséges a kérelmet benyújtani). 



A benyújtás határideje: a kérelmet levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus 

úton március 30-án 16.00 óráig, személyesen április 1-jén 16.00 óráig, ügyfélkapus 

azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 12 óráig az illetékes HVI-hez. A 

szavazás napján legkésőbb 12 óráig lehet benyújtani mozgóurna iránti kérelmet papír alapon 

az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem 

rendelkező személy általi kézbesítéssel.  

 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektronikusan a www.valasztas.hu 

honlapon keresztül (elektronikus azonosítás nélkül, valamint elektronikus – ügyfélkapus – 

azonosítással), továbbá levélben vagy személyesen. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem benyújtása esetén ügyeljenek adataik személyi 

okmányokban feltüntetettek szerinti pontos kitöltésére, mert az attól való eltérés a kérelem 

elutasítását vonhatja maga után. 

A kérelem formanyomtatványok letölthetők a www.valasztas.hu honlapról, a település 

honlapjáról ill. beszerezhetők személyesen az önkormányzati hivatalnál ügyfélfogadási időben.  

 

         Helyi Választási Iroda 

 


