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TÁJÉKOZTATÓ  

mozgóurna igényléséről 
 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de mozgásában egészségi 

állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt, mozgóurna iránti kérelmet 

nyújthat be. Más indokkal (pl. kényelmi okok miatt) nem lehet mozgóurnát igényelni.  

 

A mozgásukban gátolt választópolgárok a mozgóurnát írásban kérhetik a helyi választási 

iroda vezetőjétől, illetőleg a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól. A mozgóurna 

iránti kérelemnek  

a) ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében a 

választópolgár szerepel 

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 

2022. március 30-án (szerdán) 16.00 óráig,  
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 

1-jén 16.00 óráig, 

ac) 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással 

elektronikus úton 2022. április 3-án 12.00 óráig, 

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy 

meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás 

napján, legkésőbb 12 óráig kell megérkeznie. 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár  

- nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját; 

- a szavazókör területén lévő címet, ahová a mozgóurna kivitelét kéri, amennyiben az a 

magyarországi lakcímétől eltér; 

- a mozgóurna igénylés okát. 

 

A mozgóurna igénylése iránti kérelem nyomtatvány a Helyi Választási Irodától kérhető, 

vagy letölthető a www.valasztas.hu internetes oldalról. 

 

A választópolgár 2022. március 25-én 16 óráig átjelentkezés nélkül is kérhet mozgóurnát 

a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő település vagy szavazókör területére. Ebben az 

esetben a mozgóurna iránti igényt egyben átjelentkezési kérelemnek is kell tekinteni. Az ilyen 

mozgóurna iránti kérelem benyújtható a választópolgár lakcíme szerinti, vagy a 

mozgóurnázás helye szerinti helyi választási irodához. 

 

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. A Választási Iroda munkaidőben – ügyfélfogadási időtől függetlenül 

– felkereshető. 
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