
Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 14. és 15. szakasza (Az SzK Hivatalos Közlönye, 

09/104. és 11/99. szám), Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtásáról szóló utasítás 10. 

pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2012/15., 2018/88., 2020/67., 2021/40., 2021/90. és 2022/16 szám), 

alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatala közzéteszi az alábbi 

ÉRTESÍTÉST 

1. Értesítjük a Topolya község területén lakhellyel rendelkező polgárokat, hogy 2022. március 18-ig, 

személyes adataik ellenőrzése, valamint igénylés végett betekinthetnek az egységes választói névjegyzék 

Topolya községre vonatkozó részébe, s kérhetik a választói névjegyzékbe való bejegyzést, vagy az ebben 

szereplő adatok törlését, módosítását, bővítését vagy helyesbítését minden munkanapon és szombaton, 7.00 és 

14.00 óra között, 2022. február. 16-ától 2022. március 18-án 24.00 óráig. 

A választópolgároknak jogukban áll legfeljebb öt nappal a választói névjegyzék leírása előtt kérelmezni 

a választói névjegyzékbe való adat bejegyzését arról, hogy az előttünk álló választásokon a belföldi tartózkodási 

helyük szerint (választott szavazóhelyen) kívánnak szavazni (2022. március 12-ig). 

A választópolgároknak jogukban áll legfeljebb öt nappal a választói névjegyzék lezárása előtt 

kérelmezni a választói névjegyzékbe való adat bejegyzését arról, hogy a külföldi tartózkodási helyük szerint 

kívánnak szavazni (2022. március 12-ig). 

A választói névjegyzékbe betekintési és módosítási kérelem benyújtására a bejelentett választási lista 

benyújtója és az általa meghatalmazott személy is jogosult, ugyanazon eljárás szerint, amely szerint az 

állampolgárokat is megilleti a meghatalmazások és bizonyítékok csatolása mellett. 

A választói névjegyzékbe való bejegyzés joga az országon belül széttelepített személyeket is megilleti, 

az ilyen minősítés bejelentési helye szerint, emellett megilleti őket az egységes választói névjegyzékben 

végrehajtandó módosítások kérelmezésének lehetősége is. 

Külön felhívjuk azon személyek figyelmét, akik 2022. április 03-ával bezárólag válnak nagykorúvá, 

hogy ejtsék meg a választói névjegyzékbe való betekintést, s igényeljék az ebbe való bejegyzést, a szükséges 

bizonyítékok melléklésével. 

A Topolya területén lakhellyel rendelkező, nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok kérelmezhetik 

teljes nevüknek az illető nemzeti kisebbség nyelvén és írásmódja szerinti bejegyzését az Egységes Választói 

Névjegyzék Topolya községet illető részébe. A kérelem mellé a személyi igazolvány fénymásolata csatolandó. 

A választói névjegyzékben való módosítások alapjául szolgáló végzést a Községi Közigazgatási Hivatal 

hozza meg, a választói névjegyzék lezárásának napjáig, a választói névjegyzék lezárásának napjától pedig, a 

választás napja előtti 72 óráig (2022. 03. 18-ától 2022. 03. 30-ig) a közigazgatás területén illetékes minisztérium. 

A kérelem benyújtása személyesen, vagy a Községi Közigazgatási Hivatalon keresztül lehetséges. 

A választói névjegyzék közszemlére tétetett: 

- Topolya község területén a Községi Közigazgatási Hivatal épületében, a Tito marsall utca 30. szám 

alatt, Szatmári Norbertnél. 

A választói névjegyzékbe való betekintés, a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel 

összhangban, elektronikus úton is végrehajtható, az illetékes minisztérium hivatalos honlapján, a polgárok 

személyi számának bevitelével, vagy — amennyiben biztosítottak a feltételek — a tömegtájékoztatási 

eszközökben, valamint az illetékes minisztérium honlapján közzétett telefonszámra küldött, személyi szám 

tartalmú SMS-üzenettel is. 

2. A választói névjegyzékbe való bejegyzés, valamint az ebben szereplő adatok törlése, módosítása, 

bővítése vagy helyesbítése Topolya Községi Közigazgatási Hivatalában, a Tito marsall utca 30. szám alatt 

kérelmezhető. 
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