
Mozgóurna igénylésének szabályai:

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi
állapota,  fogyatékossága  vagy  fogva  tartása  (pl.  előzetes  letartóztatás,  szabadságvesztés)  ebben
megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna
igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe. 

Csak abban az esetben van módja mozgóurnát igényelni, ha a mozgóurna kérelmében megjelölt cím
ugyanabban a választókerületben található, ahová lakcíme szerint tartozna. A választókerületen kívüli
címen tartózkodó választópolgárhoz sajnos nem tud a szavazatszámláló bizottság mozgóurnát vinni a
jogszabályi rendelkezések miatt.

A mozgóurna  igénylését  –  a  vrálasztást  megelőző  66.  naptól  –  2019.  augusztus  8.  napjától  lehet
benyújtani.

• ONLINE igénylés 
• ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (2019. október 9. szerdán) 

16.00 óráig nyújtható be. 
• ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig nyújtható be.

• SZEMÉLYESEN történő igénylés
A szavazást megelőző második napon (2019. október 11. pénteken) 16.00 óráig nyújtható be. 

• POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik napon (2019. október 9. szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie. 

• írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés 
• a szavazást megelőző második napon (2019. október 11. pénteken) 16.00 óráig a helyi 

választási irodához vagy 
• a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz 

nyújtható be. 
• írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb 

személy)
• a szavazást megelőző negyedik napon (2019. október 9. szerdán) 16.00 óráig a helyi 

választási irodához vagy 
• a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz 

nyújtható be. 

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (2019. október 11. 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.

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

Az elfogadott mozgóurna kérelem esetén 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.

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

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár
külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
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