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Választási Bizottság 

feladatai 

Választási Iroda 

feladatai 

Határidő, határnap 

 

HVB: választás kitűzése a 
103/2022. (III.10.) Korm. 

rendeletet 1. § (4) bekezdése 

értelmében a szüneteltettnek 

tekintett, elmaradt választás 

2022. április 10–15-e között 

tűzhető ki 2022. május 8-ára.  

 

 Kitűzés: 2022. 04. 12. 

 

 NVI, HVI: Névjegyzék 

hozzáférhetővé tétele - választás 

kitűzését követő naptól a 

szavazás jogerőre emelkedését 

követő 15. napig. (Ve. 101. §) 

április 13-tól 

 Szavazóköri névjegyzékkel 

kapcsolatos kérelem benyújtása  

(Ve. 110. (2) bek.) 

április 13-tól 

 

Választási kampány  

(Ve. 139. §) 

 

 április 12-tól –  

május 8. 19 óra  

Szavazólap adattartalmának 

jóváhagyása (Ve. 162.§ (1) 

bek.)  

 április 12. után 

 Oktatások 

jegyzőkönyvvezetőknek, SZSZB 

tagoknak 

április 18-vel, 

május 2-val kezdődő 

hét 

 Szavazóköri névjegyzékben 

Braille-írással ellátott 

szavazósablon biztosítása (Ve. 

167. § (5) bek) 

április 29. 16 óra 

 HVB, SZSZB delegáltak 

bejelentése  (Ve. 30. § (2) bek.) 

április 29. 16 óra  

 Szavazás kérése akadálymentes 

szavazóhelyiségbe (Ve. 102. § (3) 

bek.) 

május 4. 16 óra 

 Átjelentkezésre irányuló kérelem 

benyújtása (Ve. 307/A. § (2), bek.) 

május 4. 16 óra 

 Átjelentkezési kérelem 

visszavonása:  

-Levélben vagy e-mailben 

-Személyesen vagy elektronikus 

azonosítással 
(Ve. 307/A. § (4) bek.) 

 

 

május 4. 16 óra 

 

május 6. 16 óra 
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Választási Bizottság 

feladatai 

Választási Iroda 

feladatai 

Határidő, határnap 

 

 A választópolgárt vissza kell venni 

a lakóhelye szerinti szavazókör 

névjegyzékébe, ha legkésőbb 

május 6-án tartózkodási helyét 

megszünteti (Ve. 307/B. § (2) bek) 

május 6. 16 óra 

 Mozgóurna kérelem beérkezése a 

HVI-hez (Ve. 103. § (2) bek) 

 

 a) Levélben vagy e-mailben május 4. 16 óra 

 b) Személyesen vagy elektronikus 

azonosítással 

május 6. 16 óra 

 c) Ezt követően elektronikus 

azonosítással legkésőbb 

május 8. 12 óra 

Mozgóurna kérelmek 

benyújtása SZSZB-hez (Ve. 

103. § (2) bek) 

  május 8. 12 óra 

 Névjegyzék, mozgóurnát igénylő 

választópolgárok jegyzékének 

zárása (NVI Ve. 106. § (1) bek.)  

május 6. 16 óra 

 Névjegyzék nyomtatása (Ve. 106. § 

(2) bek.) 
legkésőbb  

május 7-ig 

 Szavazóköri névjegyzék, 

szavazólapok, egyéb választási 

kellékek átadása az SZSZB elnöke 

részére (Ve. 164. § (1) bek) 

 

május 7. 

 Választási iratok őrzése (Ve. 164. 

§ (2) bek) 

május 8-ig 

Választási gyűlés tilalma (Ve. 

145. § (2) bek) + politikai 

reklámok tilalma (Ve. 147. § 

(4a) bek) 

 május 8. 

Választás napja 

Szavazásnapi teendők 

ellátása 

Választás napja 

Szavazásnapi teendők ellátása 

május 8. 

   

HVB: Választás 

eredményének megállapítása 

(Ve. 307/N.§) 

 május 8. 

 Jegyzőkönyvek 1. eredeti 

példányának megküldése NVI-nek 

(TVI utasítása szerint – az időközi 

választás eredményének jogerőre 

emelkedését követően) 
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Választási Bizottság 

feladatai 

Választási Iroda 

feladatai 

Határidő, határnap 

 

 Adatszolgáltatás (szavazóköri 

névjegyzék) adatainak 

megsemmisítéséről (május 8.) 

készült jegyzőkönyv átvétele a 

jelölő szervezettől (Ve. 155. § (2) 

bek) 

 

 

május 11. 16 óra 

 Jegyzőkönyvek egy példánya 

megtekinthető a választási 

irodában (Ve. 204.§) 

május 11. 16. óra 

 Munkáltató bér- és járulékok 

megtérítésére vonatkozó kérelem 

benyújtása (Ve. 15. § (2) bek.) 

május 13. 16 óra 

 Plakáteltávolítás (Ve. 144. § (7) 

bek.) 

június 8.  

 

 Szavazólapok megőrzése szavazás 

napját követő 90 napig, kivéve 

büntetőeljárás esetén (Ve. 205. § (1) 

bek.) 

2022. augusztus 6. 

 Jegyzőkönyvek átadása a 

levéltárnak (Ve. 205.§ (2) bek.) 

2022. augusztus 8. 

  

 Ajánlóívek megsemmisítése (Ve. 

128. §) 

2022. augusztus 8. 

 

 

 

 

Választási iratok megsemmisítése 

(kivétel jkv.) 

Kinyomtatott szavazóköri 

névjegyzék, mozgóurnát igénylő 

választópolgárok kinyomtatott 

jegyzékének megsemmisítése (Ve. 

109. § (1) bek.) 

2022. augusztus 8. 

 

 


