
2/2022. (IV.10.) HVB határozat 1. melléklete 

 

sorszám feladat jogszabályhely határidő határnap 

1. A választás kitűzése 103/2022.(III.10.) 

Korm.r. 1. § (3), 

Ve. 6. § (1) és 

302. § (1) 

bekezdés 

2022. április 10-től 

időközi választás 

kitűzhető, a ki nem 

tűzött és az elmaradt 

választást 15 napon belül 

ki kell tűzni. 

A választást úgy kell 

kitűzni, hogy a 

magyarországi szavazás 

napja a kitűzés napját 

követő hetvenedik és 

kilencvenedik nap közé 

essen. A szavazást 

vasárnap kell 

megtartani. 

A szavazás napja nem 

eshet a munka 

törvénykönyve szerinti 

munkaszüneti napra, 

továbbá húsvét- vagy 

pünkösdvasárnapra. 

 

 

 

 

Kitűzés napja: 

2022. április 

10. (vasárnap) 

 

 

Választás 

napja: 

2022. június 

19. (vasárnap) 

2. Települési önkormányzati 

képviselőjelölt állításhoz 

szükséges ajánlások számának 

megállapítása 

Ve. 307/E. § (1) 

bekezdés 

a szavazást megelőző 

66. napon 

2022. április 

14. (csütörtök) 

3. Jelölt állítás, a HVI 

legkorábban ekkor adja át az 

ajánlóíveket 

Ve. 121. § (2) 

bekezdés 

a szavazást megelőző 

50. napon 

2022. április 

30. (szombat) 

4. Választási kampányidőszak Ve. 139. § a szavazást megelőző 

50. naptól a szavazás 

befejezéséig 

2022. április 

30.- 2022. 

június 19- én 

19.00 óráig 

5. Jelölt bejelentése Ve.307/G. § (1) 

bekezdés 

a szavazást megelőző 

34. napig 

2022. május 

16 (hétfő) 

16.00 óráig 

6. A bejelentett jelöltek 

szavazólapi sorrendjének 

megállapítása sorsolása 

Ve. 160. § (2) 

bekezdés 

a szavazást megelőző 

34. napon 16 óra után 

2022. május 

16 (hétfő) 

16.00 óra után 

7. Az ajánlóívek leadásának 

határideje 

Ve. 124. § (2) 

bekezdés 

(a jelölt bejelentésére 

nyitvaálló időben), a 

szavazást megelőző 34. 

napon 

2022. május 

16. (hétfő) 

16.00 óra 

8. Ajánlást nem tartalmazó 

ajánlóív leadásának határideje 

Ve. 124. § (3) Ajánlóív leadás 

határnapját követő nap 

2022. május 

17. 

(kedd)16.00 

óra 



9. A szavazólap adattartalmának 

jóváhagyása 

Ve. 162. § NVI Elnöke által 

meghatározott napon  

2022. május 

16-a után 

10. Értesítő készítés dátuma Ve. 115. § (1) 

bekezdés 

a szavazás napját 

megelőző 67. nap 

2022.április 

13. (szerda) 

11 Az értesítők kiküldése Ve. 115. § (2) 

bekezdés 

a szavazás napját 

megelőző 51. nap 

2022. április 

29.  

12. A választási bizottság 

megbízott tagjainak bejelentése 

Ve. 30. § (2) 

bekezdés 

legkésőbb a szavazás 

napját megelőző 

kilencedik napon lehet 

bejelenteni. 

2022. június 

10. (péntek) 

16.00 óra 

13. A szavazatszámláló bizottság 

tagjai a szavazást követő napon 

mentesülnek a jogszabályban 

előírt munkavégzési 

kötelezettség alól. 

Ve. 15. § (1) 

bekezdés 

a szavazást követő 

napon 

2022. június 

20. (hétfő) 

14. A munkáltató a 

szavazatszámláló bizottság 

tagját megillető bér és járulékai 

megtérítését igényelheti a helyi 

választási irodától. 

Ve. 15. § (2) a szavazást követő 5 

napon belül 

2022. június 

24. (péntek) 

16.00 óráig 

15. A választás kitűzésétől a 

szavazás napjáig nem lehet 

szavazókör sorszámát 

megváltoztatni, szavazókörbe 

sorolt cím besorolását 

megváltoztatni, továbbá 

település megnevezésének, 

közterület nevének és 

jellegének, ház számának, 

épület vagy lépcsőház jelének 

megváltozását a 

címnyilvántartásban átvezetni. 

 

Ve. 79. § (2) 

bekezdés 

 

a választás kitűzésétől a 

szavazás napjáig 

2022. április 

10- től 2022. 

június 19- ig 

16. A szavazóköri névjegyzékkel 

kapcsolatos kérelmek 

benyújtása 

Ve. 110. § (2) 

bekezdés 

a szavazás napját 

megelőző -66. naptól 

2022. április 

14. 

 

17. Az időközi választáson 

átjelentkezésre nincs lehetőség 

Ve. 307/C. § (1) 

bekezdés 

- - 

18. A mozgóurna iránti kérelmet: 

a. A helyi választási 

irodához: 

aa. levélben vagy elektronikus 

azonosítás nélkül elektronikus 

úton   

Ve. 103. § (2) 

bekezdés 

a szavazást megelőző 4. 

napig 

2022. június 

15. (szerda) 

16.00 óráig 

 ab. személyesen vagy 

elektronikus azonosítással 

elektronikus úton 

Ve. 103. § (2) 

bekezdés 

a szavazást megelőző 2. 

napig 

2022. június 

17. (péntek) 

16.00 óráig 

 ac. elektronikus azonosítással 

elektronikus úton  

Ve. 103. § (2) 

bekezdés 

a szavazást megelőző 2. 

napon 16 órát követően 

a szavazás napján 12 

óráig 

2022. június 

17. (péntek) 

16.00 órát 

követően 



2022. június 

19- én 12.00 

óráig 

 b. az illetékes 

szavazatszámláló 

bizottsághoz: 

meghatalmazott útján vagy 

meghatalmazással nem 

rendelkező személy általi 

kézbesítéssel  

Ve. 103. § (2) a szavazás napján 

legkésőbb 12.00 óráig 

2022. június 

19- én 12.00 

óráig 

19. Választási gyűlés tartásának 

utolsó napja 

Ve. 145. § (2) 

bekezdés 

kampányidőszakban a 

szavazás napjáig 

2022. június 

18- án 24.00 

óra 

20. Szavazóköri névjegyzék és 

mozgóurnát kérők 

jegyzéskének lezárása 

Ve. 106. § (1) 

bekezdés 

a szavazás megelőző 2. 

napon 16.00 óra után 

2022. június 

17. 16.00 óra 

után 

21. Szavazóközi névjegyzékes 

mozgóuránt kérők jegyzékének 

nyomtatás 

Ve. 106. § (2) 

bekezdés 

legkésőbb a szavazást 

megelőző napon 

2022. június 

18.  

22. Névjegyzék, szavazólapok, 

szavazáshoz szükséges 

kellékeke átadása az SZSZB 

Elnök részére 

Ve. 164. § (1) 

bekezdés 

szavazást megelőző 

napon 

2022. június 

18. 

23. Szavazóhelyiségben szavazás Ve. 169. § szavazás napján 19. 

6.00- 19.00  

2022. június 

19. 6.00.- 

19.00 óráig 

24. A szavazás napján nem 

folytatható 

kampánytevékenység a 

szavazóhelyiség bejáratáról 150 

méteres távolságon belül 

Ve. 143. § szavazás napján  2022. június 

19.  

25. Szavazatok összesítése, 

eredmény megállapítása 

Ve. 307/N. § (1) 

bekezdés 

a HVB megállapítja az 

egyéni választókerületi 

választás eredményét 

2022. június 

19. 

26. HVI- nél a szavazóköri és 

eredményjegyzőkönyv egy 

példánya megtekinthető 

Ve. 204. § szavazást követőn 3 

napon belül 

2022. június 

22- én 16 

óráig 

27. Választási plakátok eltávolítása Ve. 144. § (7) 

bekezdés 

a szavazást követő 30. 

napig 

2022. július 

19. 

28. A szavazólapok, választási 

iratok megőrzése, majd 

megsemmisítése a 

jegyzőkönyvek kivételével 

Ve. 205. § (2) 

bekezdés 

 

a szavazást követő 90. 

nap utáni első 

munkanap 

2022. 

szeptember 19. 

(hétfő) 

 

 

 


