Választás és népszavazás 2022
Magyarország köztársasági elnökének az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása
kitűzéséről szóló 7/2022. (I. 11.) KE határozata alapján az országgyűlési képviselők általános
választásának időpontja 2022. április 3. napja.
A választási kampány a választást megelőző 50. napon, azaz 2022. február 12-én indul.
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. A választópolgárok egyrészt voksolhatnak
arra, kit szeretnének a választókerületükben egyéni országgyűlési képviselőnek, másrészt
dönthetnek arról, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják.
Az országgyűlési képviselők általános választása során a választópolgárok 106 egyéni
országgyűlési képviselőt választhatnak, országos listán pedig 93 országgyűlési mandátum sorsa dől
el.
Azok a választópolgárok, akik kérték – illetve kérik – a helyi választási irodától, hogy nemzetiségi
választóként vehessenek részt a választáson, nem pártlistára, hanem nemzetiségük listájára
voksolhatnak. A nemzetiségek kedvezményes mandátummal kerülhetnek az Országgyűlésbe.
A magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó választópolgárok a
nagykövetségeken és konzulátusokon szavazhatnak.
Azok a magyar állampolgárok, akiknek nincs magyarországi lakcímük, regisztráció után
levélben adhatják le voksukat, de csak az országos pártlistára szavazhatnak.
Egyéni választókerületben az a független vagy pártjelölt indulhat jelöltként, akit a
választókerületben legalább ötszáz választópolgár ajánlott. Egy választópolgár több jelöltet is
ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer.
A jelölteknek 2022. február 25-én 16 óráig kell összegyűjteniük az induláshoz szükséges számú
ajánlást.
Országos pártlistát az a párt állíthat, amely legalább tizennégy megyében és a fővárosban, legalább
71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.
Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta. Az országos listáról kiadható mandátumoknál figyelembe veszik az egyéni
választókerületi töredékszavazatokat, valamint a pártlistára leadott voksokat.
A választás egyéni választókerületi eredményét a külképviseleteken, illetve levélben leadott
szavazatok hazaszállítását és megszámlálását követően, várhatóan 2022. április 9-ig állapítják meg,
az országos listás eredményt pedig várhatóan 2022. április 22-ig.
A választás kitűzésével egyidőben 2022. április 3. napjára tűzte ki a köztársasági elnök a 8/2022.
(I. 11.) KE határozatában a 32/2021. (XI. 30.) OGY határozatban elrendelt négy kérdésről szóló
népszavazást is.
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