14. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz
KÉRELEM
ÁTJELENTKEZÉSSEL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSHOZ

A választópolgár adatai (az igazolványában szereplő adatokkal egyezően):
Családi és utóneve(i): ____________________________________________
Születési neve: _________________________________________________
Anyja neve: ____________________________________________________
Születési helye: _________________________________________________
Személyi azonosítója:

Kijelentem, hogy a _____ év ___________________ hónap _____ napjára kitűzött
választáson az alábbi településen kívánok szavazni (Budapest esetén a kerületet is
meg kell jelölni!):
___________________________________________ település ____ kerület
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
megküldését:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Kelt: _______________, ______év ___________hó ____nap

_____________________
a választópolgár aláírása

Tudnivalók
Átjelentkezés
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez azt
jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a
választójoga gyakorlásának érdekében.
Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában korlátozott
választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban tartózkodik,
amely akár ugyanazon településen, de a lakcímétől eltérő szavazókör területén fekszik. Ebben az
esetben a lakcíme szerinti szavazókör SZSZB-jétől nem kérhet mozgóurnát, hiszen azt az SZSZB
csak a szavazókör területén belül viheti ki. Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet
nyújt be ugyanazon településre, ahol lakik, átkerül a település e célra kijelölt szavazókörének
szavazóköri névjegyzékébe, és a kijelölt szavazókör SZSZB-jétől már kérheti, hogy mozgóurnával
keresse fel, bárhol is tartózkodik a településen.
A HVI a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör
névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi azon településnek a települési szintű lakóhellyel
rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a
választópolgár szavazni kíván. Az egy szavazókörös településen értelemszerűen nincs kijelölt
szavazókör, ott az egyetlen szavazókör névjegyzékébe kell felvenni az átjelentkező
választópolgárt.
Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület
szavazólapján szavazhat.
Az átjelentkezési kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16 óráig (2014.
április 4. 16:00 óra) lehet benyújtani. A választópolgár ugyanezen időpontig módosíthatja, vagy
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét (kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri
névjegyzékbe).
A kérelmet a választópolgár benyújthatja

 személyesen,
 levélben,


az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu).

A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a lakóhelye, akár a bejelentett
tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez benyújthatja. Így a bejelentett lakóhelyétől távol élő
választópolgárnak nem kell hazautaznia a kérelem benyújtása céljából.
Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez nyújtható be;
akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be a
kérelmet. A levél kézbesítése történhet postai úton, de a választópolgár bármilyen más módon is
eljuttathatja a kérelmet az illetékes HVI-hez: futárral, rokona, ismerőse útján stb.
A választások hivatalos honlapján, illetve az ügyfélkapun benyújtott kérelmet az informatikai
rendszer továbbítja az illetékes választási irodához.
Ha a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos (mozgóurna, átjelentkezés, külképviseleti
névjegyzékbe vétel) kérelmet nyújtják be rossz helyre, azt minden esetben el kell utasítani,
áttételnek nincs helye.

A névjegyzékkel kapcsolatos 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 anyja neve,
 a választópolgár személyi azonosítója
 az átjelentkezés iránti kérelemnek az országgyűlési képviselők választásán és az
Európai Parlament tagjainak választásán tartalmaznia kell annak a településnek a
megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.
A kérelem elbírálására illetékes választási iroda a kérelem tárgyában hozott döntéséről értesítést
küld a kérelmező számára. Nemcsak a külhoni választópolgárok esetében lehet hasznos az
értesítési cím megadása, hiszen a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok
esetében is előfordulhat, hogy hosszabb ideig távol vannak lakóhelyüktől (külföldi vagy vidéki
munkavállalás), ezért számukra is biztosított a lehetőség, hogy ne a lakcímükön, hanem az általuk
megadott értesítési címen (email, telefax, postai cím) kapjanak értesítést a kérelmük elbírálásának
eredményéről.
További hasznos információk: www.valasztas.hu

