
Tisztelt Választópolgár! 

 
A Magyar Köztársaság Elnöke október 13-ára írta ki a magyarországi önkormányza ti 

választásokat.  
 
A választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-ig megküldi az 

értesítőt az augusztus 7-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően. Az értesítő tartalmazza a 
választópolgár adatait, annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további 

választási információkat. Amennyiben az értesítőt fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye 
szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.  
 

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok 
megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján 

(www.valasztas.hu/választópolgároknak).  
 
A kérelmek benyújthatók:  

-  elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással vagy anélkül a 
www.valasztas.hu honlapon a Választópolgároknak/Ügyintézés címszó alatt,  

- levélben a lakóhely szerinti választási irodára történő megküldéssel (6086 
Szalkszentmárton, Jókai utca 2.), 
 

- személyes benyújtással ügyfélfogadási időben a lakóhely szerinti választási irodán (6086 
Szalkszentmárton, Jókai utca 2.).  

 
 
 

A névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmekre vonatkozó információk 
 

A 2019. augusztus 8-tól benyújtható kérelmek:  
 

1. Átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be az a választópolgár, aki a szavazás napján 

nem a lakóhelyén, hanem a tartózkodási helyén akar élni a választójogával. A 
választáson csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt legalább harminc 

nappal (június 26-án) létesített tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége 
legalább a szavazás napjáig tart. 

 

A kérelmek benyújtási határideje legkésőbb október 9-én 16:00 óra.   

        
A kérelem visszavonható      

 

- október 9-én 16:00 óráig levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli 

elektronikus benyújtás esetén  

 

- október 11-én 16:00 óráig személyesen vagy elektronikus azonosítást követő 
elektronikus benyújtás esetén 

 

2. Mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be, ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a 
lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), 

fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben 
megakadályozza. A mozgóurna iránti kérelem benyújtható: 

http://www.valasztas.hu/választópolgároknak
http://www.valasztas.hu/


• a helyi választási irodához 

 

- október 9-én 16:00 óráig levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli 
elektronikus benyújtás esetén 

- október 11-én 16:00 óráig személyesen vagy elektronikus azonosítást követő 
elektronikus benyújtás esetén 

- október 11-én 16:00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 
október 13-án 12:00 óráig  

 

• az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 
 

- október 13-án legkésőbb 12:00 óráig meghatalmazott útján vagy 
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 

 

 

Folyamatosan (választástól függetlenül) benyújtható kérelmek 

• Nemzetiségi névjegyzékbe vétel 

 
• Személyes adatok kiadásának tiltása 

 

• Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához 
 

• Más EU-tagállam polgárainak választói névjegyzékbe vétele az Európai Parlament 
tagjainak választására 
 

A 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati választással kapcsolatos további 

információ megtalálható a www.valasztas.hu honlapon.  
 

 
Helyi Választási Iroda 

 

http://www.valasztas.hu/

