
A Választási Iroda tájékoztatója a 2022. évi országgyűlési-választásról, 

valamint az országos népszavazásról 
 

Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők választásának időpontját, 

valamint az országos népszavazás időpontját 

 

2022. április 3-ára 

 

tűzte ki. 

Az Alaptörvény XXIII. cikkének értelmében minden nagykorú magyar állampolgárnak joga 

van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen. 

Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési 

képviselők választásán választó. 

A Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a választópolgárt 

szavazóköri névjegyzékbe vételről. Az értesítőt 2022. február 11-ig kézbesítik a 

választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére. Az a választópolgár, aki nem 

kapott értesítőt, illetve elveszítette azt, új értesítőt a helyi választási irodától kérhet.  

 

Magyarországi lakcímmel rendelkező, központi névjegyzéken szereplő választópolgár 

kérheti 

- nemzetiséghez tartozásának, 

- szavazási segítség iránti igényének, 

- személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését, illetve a bejegyzés törlését a 

választási irodától. 

 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeknek tartalmaznia kell a választópolgár: 

- nevét, 

- születési nevét, 

- születési helyét, 

- személyi azonosítóját. 

 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet az alábbi módokon lehet benyújtani: 

- személyesen a választópolgár lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti választási 

irodához, 

- levélben és elektronikusan a lakcím szerinti választási irodához. Elektronikusan a 

www.valasztas.hu honlapon keresztül nyújtható be a kérelem. 

 

A szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgár benyújthat: 

- mozgóurna iránti igényt, 

- külképviseleti névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelmet, 

- átjelentkezési kérelmet. 

http://www.valasztas.hu/


Mozgóurna igénylése  

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy 

fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 

mozgóurnát kérhet. A kérelmet  

- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. 

március 30-án 16.00 óráig. 

- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton, azaz ügyfélkapun 

keresztül 2022. április 1-jén 16.00 óráig, 

lehet benyújtani a helyi választási irodához. A kérelemnek – a fent említett adatokon túl – 

tartalmaznia kell a választópolgár: 

- szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurnát kéri,  

- valamint a mozgóurna-igénylés okát.  

A kérelem meghatalmazott útján is benyújtható, ebben az esetben meghatalmazás is 

szükséges. 

 

Ügyfélkapun keresztül 2022. április 1-jén 16 órától a választás napján 12 óráig, illetve 2022. 

április 3-án ahhoz a szavazatszámláló bizottsághoz, melynek szavazóköri névjegyzékén 

szerepel a választópolgár meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező 

személy általi kézbesítésével benyújtható a kérelem legkésőbb 12.00 óráig. 

 

Átjelentkezés  

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország 

területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Az 

átjelentkezési kérelmet a fent ismertetett módokon lehet benyújtani úgy, hogy 2022. 

március 25-én 16 óráig a választási irodához megérkezzen. A kérelemnek tartalmaznia kell 

– fent leírt adatokon túl – annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár 

szavazni kíván. 

 

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem  

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján 

külföldön tartózkodik, kérheti külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.  

A kérelmet a fent ismertetett módokon és adattartalommal kell benyújtani. Tartalmaznia 

kell a kérelmező értesítési címét, ha az nem azonos a lakcímével és annak a 

külképviseletnek a megjelölését, ahol választójogát gyakorolni kívánja. A kérelemnek 

legkésőbb 2022. március 25-én 16 óráig meg kell érkeznie a választási irodához. 

 

A szavazás 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzéken 

szerepel és igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. 

Személyazonosságot igazoló okmányok: 



- érvényes személyazonosító igazolvány vagy, 

- érvényes útlevél vagy, 

- érvényes, kártya formátumú vezetői engedély. Ezen okmányokhoz szükséges továbbá a 

lakcímkártya bemutatása is.  

Amennyiben a személyazonosító igazolvány tartalmazza a személyi azonosítót és 

lakcímet, akkor természetesen nincs szükség lakcímkártyára. 

 

Szavazás során:  

a) A választópolgár 

 a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és 

 egy pártlistára szavazhat. 

b) A szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár 

 a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és 

 nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat. 

c) Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár: 

 a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és 

 egy pártlistára szavazhat. 

 

 

Szavazni a szavazóhelyiségben a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet. 

 

Budapest XIV. kerületben, a Budapest 08. számú az országgyűlési egyéni választókerületi 

választási iroda címe: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

Telefonszáma: 06 1 8729-171, 06 1 8729-376 

e-mail címe: valasztas@zuglo.hu 

 

A választási iroda névjegyzékkel kapcsolatos szervezeti egységének elérhetőségi adatai és 

ügyfélfogadási rendje: 

 

Címe: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.  

Telefonszáma: 06 1 872-9426, 06 1 872-9425 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő:  08.15 - 12.00 és 12.30 – 16.00 

Szerda: 08.15 - 12.00 és 12.30 – 16.00 

Péntek: 08.15 - 12.00 és 12.30 – 16.00 

 

Budapest 8. sz. országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 


