2022. évi országgyűlési választás és országos népszavazás
TÁJÉKOZTATÓ
1.) A 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a
szavazásról szóló értesítésüket 2022. február 11-ig kapják meg a Nemzeti Választási
Irodától.
Az értesítő tartalmazza annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol a szavazás napján a
választópolgár leadhatja a szavazatát.
Budapest IV. kerület Újpest körzetleíró listája elérhető:
https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/11/1.-melleklet-korzetleiro.pdf
Szavazókör kereső elérhető:
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/valasztasi-informaciok/szavazohelyiseg-kereses
Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a IV. Kerületi Helyi
Választási Irodától (továbbiakban: Választási Iroda) 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig
új értesítőt igényelhet.
Az a választópolgárt, aki 2022. január 26-át követően kerül a szavazóköri névjegyzékbe, a
Választási Iroda 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig értesítő átadásával vagy
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.
A szavazóköri névjegyzék 2022. április 1. napja (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a
Polgármesteri Hivatal Választási Irodájában (1042 Budapest István út 15. III. emeleti
tárgyaló) hivatali munkaidőben. Ebben az időszakban van lehetőség arra is, hogy a
választópolgár - személyesen vagy írásban - kérelmet nyújtson be a névjegyzékből való
kihagyás, törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a Választási Iroda vezetőjéhez.
Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a +36-1-2313109 telefonszámon tehetők fel.
2.) Mi a teendő, ha a választópolgár máshol akar szavazni
2.1.) Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon, azonban bejelentett lakóhelyétől
eltérő településen, budapesti kerületben (vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti
szavazókörtől eltérő szavazókör területén) fog tartózkodni, átjelentkezéssel szavazhat, melyről
tájékozódhat a Nemzeti Választási Iroda honlapján.
Az átjelentkezés személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy a
www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető személyesen a
Választási Irodán is, illetve elérhető:
Kérelem benyújtása online
Kérelem benyújtása papír alapon (személyesen vagy postai úton)

Az átjelentkezési kérelem benyújtásának szabályai



Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de
a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.



Átjelentkezésre irányuló kérelme a közös eljárásban lebonyolított mindkét
választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és az országos
népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet
benyújtania.



A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett
adatokkal, ellenkező esetben a kérelmet a helyi választási iroda elutasítja.



Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet.



Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az
átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló
szavazóhelyiség pontos címét megtalálja a szavazóhelyiség-kereső alkalmazásban.



Átjelentkezés során mozgóurna is igényelhető, amennyiben a választópolgár egészségi
állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.

Határidők átjelentkezés során:




Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmének 2022. március 25-én
(péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a Választási Irodához.
Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét 2022. március 25-én (péntek)
16.00 óráig módosíthatja.
Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét levélben történő vagy
elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén 2022. március 25-én
(péntek) 16.00 óráig, személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus
benyújtás esetén 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig vonhatja vissza.
A választással kapcsolatos határidők, határnapok ide kattintva érhetőek el.

2.2.) Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország
nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát, ha kérte a külképviseleti
névjegyzékbe történő felvételét.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Választási Iroda vezetőjétől 2022. március 25én (péntek) 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu
honlapon, vagy a www.magyarorszag.hu honlapon. A kérelemnyomtatvány személyesen is
igényelhető a Választási Irodán.
Kérelem benyújtása online
Kérelem benyújtása papír alapon (személyesen vagy postán)

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása













A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri
névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár
nyújthat be.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelem a közös eljárásban
lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és az
országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet
benyújtania.
A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett
adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
A külképviseletek listája ide kattintva érhető el.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a koronavírus-világjárványra tekintettel a
helyi járványügyi előírások a külképviseleti szavazás megtartását befolyásolhatják,
vagy akár el is lehetetleníthetik.
A kérelem benyújtása során arra is lehetőség van, hogy olyan értesítési cím (akár
külföldi címet is) kerüljön megadásra, ahova a helyi választási iroda megküldi a
döntésről szóló értesítést.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelem benyújtására
vonatkozó határidők ide kattintva érhetőek el.
A külképviseleten 2022. április 3-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet
szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz
képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00
óra között lehet szavazni.
Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2022. április 2-án, helyi idő szerint
6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

3.) Nemzetiségi választópolgárként történő szavazás
A választópolgár kérheti azt, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltűntetésre
nemzetiségének megnevezése és az, hogy az országgyűlési képviselők választásán is
nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni. Amennyiben a választópolgár az
országgyűlési képviselők választásán nemzetiségi választópolgárként kíván részt venni, nem a
pártlistára, hanem a nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavazhat és erre
vonatkozó nyilatkozatát 2022. március 18-án (péntek) 16.00 óráig teheti meg.
Nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásának szabályairól további információk
megtalálhatók:
https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-nevjegyzekbe-vetel-iranti-kerelem-benyujtasanakszabalyai

4.) Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota,
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe mozgóurnát
kérhet. A törvény kizárólag a lentebb olvasható esetekben engedi meg a mozgóurna
igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.
Kérelem benyújtása online
Kérelem benyújtása papír alapon (személyesen vagy postán)

A mozgóurna iránti kérelem benyújtásának szabályai







A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár
nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelem a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra,
így az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra is
vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania.
A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett
adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
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 kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű
magánokiratban foglalt meghatalmazással, levélben, a www.valasztas.hu honlapon,
vagy a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani. A meghatalmazás akkor
minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a
nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével
tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tűntetni.

A mozgóurna iránti kérelmet





Személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén
legkésőbb 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig.
Levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén
legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig lehet a Választási Irodához
benyújtani.
Ezt követően a kérelmet elektronikus azonosítással elektronikus úton a Választási
Irodához, meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy
kézbesítésével az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani.
A kérelemnek a szavazás napján 2022. április 3. (vasárnap) legkésőbb 12.00 óráig
be kell érkeznie.
A mozgóurna igénylésre vonatkozó határidők ide kattintva érhetőek el.

5.) Információk, és segítség a fogyatékossággal élők számára
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben
szavazhasson a kérelmet a Választási Irodához kell benyújtani 2022. március 30-án (szerda)
16.00 óráig.
A látássérült választópolgár, 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig kérheti előzetesen
formanyomtatványon Braille-írással ellátott szavazósablon igénybevételét a szavazás segítése
céljából.
További információk elérhetőek:
https://www.valasztas.hu/segitseg-a-fogyatekossaggal-elok-szamara

