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TÁJÉKOZTATÓ
Az átjelentkezéssel történő szavazásról
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel és a szavazás napján
Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő
szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Ennek érdekében az illetékes
helyi választási irodához átjelentkezési kérelmet kell benyújtania.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, az
ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu).
A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár
- nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját;
- annak a településnek a megjelölését, ahol szavazni kíván.
Az elektronikus azonosítással benyújtott kérelemnek a választópolgár nevét és személyi
azonosítóját kell tartalmaznia.
A kérelmet a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal megegyezően kell kitölteni, továbbá a
lakóhelynek (sem külföldi, sem magyarországi lakcímmel nem rendelkezők esetében a
bejelentett magyarországi tartózkodási helynek) érvényesnek kell lennie. Ha ezek a feltételek
nem teljesülnek, az átjelentkezési kérelmet el kell utasítani.
Tekintettel arra, hogy április 3-án országgyűlési képviselő-választásra és országos
népszavazásra is sor kerül, az átjelentkezésre irányuló kérelem a képviselő-választásra és a
népszavazásra is vonatkozik, tehát nem kell külön-külön kérelmet benyújtani.
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy átjelentkezés esetén is a lakcímük szerinti
országgyűlési egyéni választókerületben induló valamely jelöltre tudnak szavazni.
Az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok a több szavazókörrel rendelkező
településeken a helyi választási iroda vezetője által kijelölt szavazókörben adhatják le
szavazataikat. Pápa városban az átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókör:
Erkel Ferenc Általános Iskola - Pápa, Korona u. 29. (4. sz. szavazókör).
Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét
- 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthatja vagy - levélben történő vagy
elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja,
- 2022. április 1-jén 16.00 óráig - személyes vagy elektronikus azonosítást követő
elektronikus (ügyfélkapun keresztül) benyújtás esetén - visszavonhatja.

Az átjelentkezési kérelmet a választópolgár személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához is benyújthatja, levélben viszont csak a
lakcím szerint illetékes helyi választási irodához. A levél kézbesítése történhet postai úton, de
a választópolgár bármilyen más módon – futárral, rokon, ismerős útján - is eljuttathatja azt az
illetékes választási irodához, ha az borítékba van zárva, azaz levélnek minősíthető.
Az átjelentkezéshez szükséges kérelem nyomtatvány a Helyi Választási Irodától kérhető
vagy letölthető a www.valasztas.hu internetes oldalról.
Fentiekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Helyi Választási Irodában (Polgármesteri
Hivatal Pápa, Fő utca 5., I. emelet 22-24. számú iroda, telefonszám: 89/515-011, 89/515-016
és 89/515-006.) kérhető, mely munkaidőben – ügyfélfogadási időtől függetlenül –
felkereshető.
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