
MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM 

 

A választópolgár adatai (az igazolványában szereplő adatokkal egyezően):  

Családi és utóneve(i): _______________________________________________________  

Születési családi neve és utóneve(i): ___________________________________________  

Születési helye (Budapest esetén kerület is): _____________________________________  

Személyi azonosítója:  ˽  ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽  ˽ ˽ ˽ ˽  

A mozgóurna-igénylés indoka: 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Kérem, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán, valamint az azzal egy 

napon megtartásra kerülő országos népszavazáson az alábbi címre szíveskedjenek részemre 

mozgóurnát biztosítani: 

A mozgóurnát: 

 a lakcímemre kérem 

 az alábbi címre kérem1:  

Irányítószám: ˽ ˽ ˽ ˽ __________________________________________ település 

Közterület neve: _____________________________________________________________________ 

Közterület jellege (utca, út, tér, stb.): _____________________________________________________ 

Házszám: _________________ épület: _____ lépcsőház: _____ szint: _ 

 

Megjegyzés:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
1 Ha  
a) a választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek 

névjegyzékében szerepel, illetve 
b)  az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, 

amelynek névjegyzékében szerepel, 
a kérelmét egyben átjelentkezésre irányuló kérelemnek is kell tekinteni. Ebben az esetben - attól függően, 
hogy a kérelmet hova nyújtották be - a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vagy a 
mozgóurna kivitelére illetékes szavazatszámláló bizottság illetékességi területén működő helyi választási iroda 
dönt az átjelentkezés és a mozgóurna iránti kérelemről is. 



 

A kérelmező e-mail címe, faxszáma vagy postai értesítési címe, ha a lakcímére küldött levél 

mellett más módon is kéri a kérelem elbírálásáról szóló tájékoztatás megküldését2:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Kelt: _______________, ______ év ___________ hó ____ nap  

 

 

___________________________ 

a választópolgár aláírása 

 
2 Csak akkor kell kitölteni, ha a lakcíme mellett más elérhetőségére is kéri az értesítést a kérelem elbírálásáról. 



A mozgóurna igénylésének szabályai 

 ONLINE igénylés 

o ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00 

óráig nyújtható be. 

o ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be. 

 SZEMÉLYESEN történő igénylés 

 A szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be. 

 POSTÁN történő igénylés 

 A szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie. 

 írásbeli meghatalmazással rendekező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés 

o a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig a helyi 

választási irodához vagy 

o a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

 írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó 

vagy egyéb személy) 

o a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási 

irodához vagy 

o a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni. 

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére 
kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri. 

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön 
lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a 
kérelmet elutasítja. 

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy 
az Ön által megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a 
mozgóurnába dobja be. 

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz 
személyesen nem szavazhat. 

 

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek
https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

