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TÁJÉKOZTATÓ A NÉVJEGYZÉKKEL ÉS A NÉVJEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS 

KÉRELMEKKEL – MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM, ÁTJELENTKEZÉS, 
FOLYAMATOSAN BENYÚJTHATÓ KÉRELMEK – KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 

 

A NÉVJEGYZÉK NYILVÁNOSSÁGA  
a) A központi névjegyzék nyilvánossága  

▪ Az információs önrendelkezési jog keretében bárki jogosult információt kérni arról, 
hogy szerepel-e a központi névjegyzékben, a nyilvántartott adataiba betekinthet, 
továbbá azokról másolatot kérhet.  

▪ A betekintés jogát a magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti 
HVI-ben, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az NVI-ben 

gyakorolhatja.  

▪ A többi választópolgár központi névjegyzéki adataiba történő betekintésre nincs 
lehetőség.  

 

b)  A szavazóköri névjegyzék nyilvánossága  
▪ A választások törvényességének egyik alapvető garanciája, hogy bárki 

meggyőződhet arról, hogy kik azok, akik a szavazáson részvételre jogosultak. 

Ennek módja, hogy a választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig a HVI-ben bárki 
megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékeinek adatait.  
A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megtekintés lehetősége 
csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat 
megismerésére nincs mód.  

▪ A betekintés lehetősége nem terjed ki a mozgóurnát igénylő választópolgárok 
jegyzékére, hiszen a nyilvánossághoz fűződő érdek már nem foglalja magában annak 
megismerését, hogy ki korlátozott a mozgásában.  

▪ A szavazóköri névjegyzéket a HVI csak a szavazást közvetlenül megelőző napokban 
nyomtatja ki, így a megtekintés nem az ügyfélszolgálaton kifüggesztett lista 
segítségével, hanem az informatikai rendszerben, monitoron történik.  

▪ A szavazóköri névjegyzék adatainak megtekintése nem terjed ki arra, hogy a 
személyes adatokról (a választópolgárok neve és lakcíme) a betekintő másolatot 
vagy feljegyzést készítsen.  

▪ Az információs önrendelkezési jog keretében természetesen minden választópolgár 
jogosult arra, hogy teljes körűen megismerje a szavazóköri névjegyzékben róla 
nyilvántartott adatokat.  

 

A SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉK MÓDOSÍTÁSA KÉRELEMRE  
a) SZSZB-tag, jegyzőkönyvvezető áttétele  

▪ Az SZSZB tagja, valamint a jegyzőkönyvvezető a szavazást megelőző 2. napig, azaz 

2022. június 24-én 16 óráig kérheti, hogy a HVI tegye át annak a szavazókörnek a 
névjegyzékébe, amely SZSZB-jének munkájában a szavazás napján részt vesz. 

▪ Az áttétel csak településen belül lehetséges, és a 10 000-nél több lakosú településen –
egyéni választókerületi képviselő választása esetén – további feltétel, hogy a két 
szavazókör (a lakcím szerinti és a munkavégzés szerinti) ugyanazon egyéni 
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választókerületbe tartozzon. Ez az áttétel nem minősül átjelentkezésnek.  
 

b) Mozgóurna igénylése  

▪ Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de 

 egészségi állapota vagy  

 fogyatékossága, illetve  

 fogva tartása miatt  

nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet.  
Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség 
mozgóurna igénylésére.  

▪ A mozgóurnát a választópolgár azon szavazókörön belüli címre kérheti, amelynek 
névjegyzékében szerepel. (Mekényesen az időközi polgármester választás esetén a 

település alkot egy szavazókört.) 
Benyújtás:  
▪ A kérelmet a szavazást megelőző hatvanhatodik naptól, a szavazás napján 12.00 

óráig lehet benyújtani. A korábban benyújtott kérelem esetén a HVI a kérelmet csak a 
-66. napon bírálja el, és a kérelem korai beérkezését nem tekinti elutasítási oknak.  
A mozgóurna iránti kérelmet a HVI-hez:  

 levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 
a szavazást megelőző negyedik nap 16.00 óráig,  
azaz 2022. június 22-én, szerdán 16 óráig, 

 személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást 
megelőző második nap 16.00 óráig,  
azaz 2022. június 24-én, pénteken 16 óráig, 

A mozgóurna iránti kérelmet a HVB-hez 

 a szavazást megelőző 2. napon 16.00 órát követően elektronikus azonosítás-
sal elektronikus úton a szavazás napján 12.00 óráig (HVI-hez érkezik, de HVB 
bírálja el),  
azaz 2022. június 24-én pénteken 16 órától 2022. június 26-án 12 óráig, 

illetve   

 a szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy levélben (meg-

hatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel) a szavazás napján, 
legkésőbb 12.00 óráig,  

azaz 2022. június 26-án vasárnap 12 óráig 

lehet benyújtani.   
 

A mozgóurna iránti kérelem adattartalma  

▪ A kérelemnek tartalmaznia kell azokat a személyes adatokat, amelyek alapján a 
választási iroda meggyőződhet arról, hogy a kérelem valóban a kérelmezőtől 
származik. E személyes adatok a következők:  

 a választópolgár neve,  

 a választópolgár születési neve,  

 a választópolgár születési helye,  

 a választópolgár személyi azonosítója.  

▪ A fentieken kívül a mozgóurna igénylésének tartalmaznia kell az igénylés okát, 
valamint azt a címet, ahova a mozgóurna kivitelét kéri a választópolgár, ha nem a 
lakcímén tartózkodik.  

▪ A kérelem elbírálására illetékes választási iroda a kérelem tárgyában hozott döntését 
megküldi a kérelmező számára. A kérelemben ezért megadható egy értesítési cím is (e-

mail, telefax, postai cím).  
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▪ A kérelemnek csak akkor adhat helyt a HVI, ha a választópolgárnak a kérelemben 

szereplő adatai megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal.   Nem 

elutasítási ok azonban, ha a kérelemben  
 feltüntetett bármely adatban ékezethiba, írásmódbeli eltérés szerepel,  
 a kérelmező több utóneve közül csak az egyik szerepel,  
 „dr.” megjelölés a névjegyzéktől eltérően szerepel, vagy nem szerepel, ifj., id., 

özv. vagy más előtag szerepel,  
 nem szerepel a születési név, amennyiben az megegyezik a viselt névvel,  
 a név vagy születési hely idegen nyelvű megjelölése szerepel,  
 a születési hely nem betűhelyesen szerepel, de tartalmilag egyezik a névjegyzéki 

adattal (így pl. Bácsalmás helyett a Báscalmás megjelölést is el kell fogadni), – a 

születési hely nem tartalmazza a városi kerületet.  
 

c) Átjelentkezés  

▪ Az időközi helyi önkormányzati választáson átjelentkezésre csak abban az esetben 

van lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon 
választókerületben van (egyéni választókerületi választás esetén ugyanazon egyéni 
választókerületben, egyéni listás képviselő-választás vagy polgármester-választás 
esetén ugyanazon településen.  

 

 

 

FOLYAMATOSAN (VÁLASZTÁSTÓL FÜGGETLENÜL) BENYÚJTHATÓ KÉRELMEK1 
a) Nemzetiségi névjegyzékbe vétel 

▪ A kérelemben nyilatkozhat arról, hogy melyik nemzetiséghez tartozik.  
▪ Magyarországi lakcímmel rendelkező, nemzetiséghez tartozó választópolgárként 

kérelmezheti azt is, hogy az országgyűlési képviselők választásán nemzetiségi 
választópolgárként szavazhasson, így pártlista helyett nemzetiségi listára 
szavazhat. 
Ha az országgyűlési választásokon is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni, a kérelemben ezt is 
meg kell jelölnie. Ha a kérelem (formanyomtatvány) B rovatában: 

 nem kéri, hogy a nemzetiségi regisztrációjának hatálya az országgyűlési választásokra is kiter-
jedjen,  

o akkor az adott nemzetiség önkormányzati választásán részt vehet,  
o de az országgyűlési választáson nem nemzetiségi választópolgárként vesz 

részt, hanem – az egyéni jelöltek mellett – pártlistára szavazhat, 
 azt kéri, hogy a nemzetiségi regisztrációjának hatálya az országgyűlési választásokra is kiter-

jedjen 

o akkor részt vehet az adott nemzetiség önkormányzati választásán,  

o továbbá az országgyűlési választáson nemzetiségi választópolgárként vehet 
részt, és – az egyéni jelöltek mellett – az adott nemzetiség országos önkor-
mányzata által állított listára szavazhat a pártlista helyett 

▪ Csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötő-
dés feltüntetésére nincs lehetőség. 

▪ Bármikor kérheti nemzetiségi hovatartozásának törlését, és az országgyűlési vá-
lasztásra vonatkozó nyilatkozatát is bármikor módosíthatja. 

▪ Azt követően, hogy kérelmére a nemzetiségi hovatartozást törlik a központi névjegy-
zékből, korlátozás nélkül kérheti másik (vagy ugyanazon) nemzetiség tagjaként való 
nyilvántartásba vételét. 

 

1
 A folyamatosan benyújtható kérelmekkel kapcsolatos tájékoztató a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatói alapján 

készült, amelyek https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek oldalon 

elérhetők. (Letöltés napja: 2022. május 5.)  
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▪ A kérelem választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Ha Ön már re-
gisztrált nemzetiségi választópolgárként, az minden választásra érvényes. 

 

b) Személyes adatok kiadásának tiltása 

▪ A pártok és a jelöltek kérhetik, hogy közvetlen politikai kampány céljából a 
választópolgárok név- és lakcímadatait a választási iroda adja át részükre.  

▪ Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást 
megtilthatja. 

▪ Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan be-

nyújtható. A kérelmet célszerű azonban legkésőbb közvetlenül az adott választás kitű-
zését követően benyújtani. Ha Ön már kérelmezte személyes adatainak letiltását, az 
minden választásra érvényes. 

▪ Az országgyűlési képviselő-választáson és a nemzetiségi önkormányzati képviselők vá-
lasztásán a nemzetiségi jelölő szervezetnek a lista-, illetve jelöltállítás érdekében a 
nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgároktól ajánlást kell gyűjtenie. Az aláírások 
összegyűjtése csak abban az esetben lehetséges, ha a gyűjtők tudják, hogy kik regiszt-
ráltak a nemzetiség választópolgáraként a központi névjegyzékben, hiszen őket kell fel-
keresniük. Ezért a választási iroda az adott nemzetiség tagjaként regisztrált választó-
polgárok nevét és lakcímét átadja az országos nemzetiségi önkormányzat számára. A 
személyes adatok ilyen célú kiadására a tiltás nem terjed ki. 

 

c) Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához 

▪ Annak érdekében, hogy választójogát önállóan tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket 
igényelheti 

 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 

 a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással kapja meg, 

 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon, 

 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson. 

 

▪ Az Ön által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól függetlenül, 
folyamatosan benyújtható. Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik 
segítséget, az minden választásra érvényes. 

 

▪ Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, az 
erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon 16.00 óráig kell 
benyújtania.  

▪ Braille-írással készült értesítő igénylésére legkésőbb a szavazást megelőző 68. napon 
16.00 óráig benyújtott kérelemmel van lehetőség. 

▪ Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, 
az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon 16.00 óráig be 
kell nyújtania. 

 

 

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

▪ Az Európai Unió tagállamának Magyarországon élő állampolgáraként eldöntheti, 
hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a szavazás jogát az 
állampolgársága szerinti tagállamban vagy Magyarországon gyakorolja. 

A szavazás feltétele, hogy Ön 

 az Európai Unió tagállamának állampolgára, 
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 betöltötte a 18. életévét (vagy még azt megelőzően házasságot kötött), 
 rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és 

 sem Magyarországon, sem az állampolgársága szerinti tagállamban nincs 
kizárva a szavazás jogából. 

▪ A kérelmet már 17. életévének betöltésétől benyújthatja, de csak abban az esetben 
szavazhat, ha a szavazás napjáig betölti a 18. életévét (vagy házasságot köt). 

▪ Abban az esetben szerepelhet a magyarországi névjegyzékben, ha kérelme legkésőbb a 

választás napját megelőző 16. napig beérkezik a helyi választási irodába. 
▪ Az Európai Parlament tagjainak választásán az Unió tagállamainak állampolgárai 

csak egy országban adhatják le szavazatukat, ezért a magyar névjegyzékbe 
vételéről tájékoztatjuk az állampolgársága szerinti tagállamot, ahol Önt törlik a 
névjegyzékből. 

▪ Kérelme alapján Ön a magyar névjegyzéken fog szerepelni – és ezért az 
állampolgársága szerinti tagállamban nem szavazhat – az Európai Parlament tagjainak 
jövőbeni választásain is, kivéve, ha 

 kéri törlését a magyarországi névjegyzékből, 
 megszünteti a magyarországi lakcímét, 
 elveszíti választójogát. 

▪ Bármikor – de az európai parlamenti választásra vonatkozóan a választás napját 
megelőző 10. napig kérheti törlését az Európai Parlament tagjai választásának 
magyarországi névjegyzékéből. 

 

✓ A központi névjegyzéket érintő  
a) nemzetiségi névjegyzékbe vétel 
b) személyes adatok kiadásának tiltása 

c) segítség a fogyatékossággal élők szavazásához 

d) más EU-tagállam polgárainak választói névjegyzékbe vétele az Európai Parlament 
tagjainak választására 

kérelmeket választások közötti időszakban is be lehet nyújtani.  
 

✓ A kérelem a benyújtását követően megtartott valamennyi választásra szól, amíg vissza nem 
vonja azt. 

 

✓ A kérelmek nyomtatványai elérhetők és elektronikusan is benyújthatók az alábbi linken: 

https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
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