Választási tájékoztató III.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezései alapján a kerület lakosságát az országgyűlési
képviselők általános választása és az országos népszavazás napjával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
1.

Mikor lesz a szavazás?

2022. április 3. napján – vasárnap – reggel 6 órától este 7 óráig lehet
szavazni.

2.

Hol lehet szavazni?

A Nemzeti Választási Iroda 2022. február hónapjában választási értesítőt
küldött a választópolgárok részére arról, hogy hol – azaz mely
szavazókörben – szavazhat, így ebből tud tájékozódni a
szavazóhelyiség pontos címéről.
Amennyiben a választási értesítő nem áll rendelkezésre, akkor az alábbi
linken tudja megkeresni, hogy hol adhatja le szavazatát:
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/valasztasi-informaciok/szavazohelyisegkereses

3.

Mit kell vinni a szavazásra?

A szavazásra ÉRVÉNYES lakcímkártyát és személyazonosító
igazolványt vagy útlevelet, vagy vezetői engedélyt kell magával vinnie.
A régi, papíralapú személyi igazolvány is megfelelő, amely lakcímkártya
nélkül is érvényes.
Lejárt érvényességű – azaz ÉRVÉNYTELEN – okmányokkal nem lehet
szavazni.
A veszélyhelyzet idején – a 2020. március 11-i vagy azt követően – lejárt
okmányok érvényesek.

4.

Hogyan történik a szavazás?

A szavazás napján a szavazási értesítőben megadott szavazóhelyiség
címére kell mennie. A szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottság
van jelen, amely tagjai elkérik személyazonosító okmányait és ez alapján
kikeresik a névjegyzékben a nevét és a lakcímét.
Mivel az országgyűlési képviselők választása és az országos
népszavazás közös eljárásban, ugyanazon a napon kerül lebonyolításra,
ezért a névjegyzéket két helyen, külön-külön oszlopban is alá kell írni!
A névjegyzék aláírásával a szavazólapok átvételét igazolja.

A névjegyzék aláírása után megkapja a szavazólapokat és egy darab
borítékot.

Az egyéni képviselőjelölti vagy pártlistás/nemzetiségi listás
szavazólapokon a jelöltek, listák nevéhez körök tartoznak. Kiválasztja azt,
akire szeretne szavazni és a hozzá tartozó körbe tesz két, egymást metsző
vonalat (X vagy ).
A népszavazáshoz is van egy külön szavazólap. Döntse el, hogy IGENnel vagy NEM-mel szeretne válaszolni az adott kérdésre és tegyen oda két,
egymást metsző vonalat (X vagy ).
Minden kérdésre külön kell válaszolni.
A szavazólapokra csak tollal írhat.

5.

Mi történik akkor, ha nem tud Ha nem tud elmenni szavazni, mert mozgásában egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt, akkor kérelemmel
elmenni szavazni?
igényelhet mozgóurnát az alábbiak szerint:

1./
az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodához (1184
Budapest, Üllői út 400.):
a) levélben 2022. március 30. napján (szerda) 16:00 óráig
b) személyesen 2022. április 1. napján (péntek) 16:00 óráig
c) online ( www.valasztas.hu ):
1) ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2022. március 30. napján
(szerda) 16:00 óráig
2) ügyfélkapun keresztül: 2022. április 3. napján (vasárnap)
12:00 óráig
d) írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT
útján történő igénylés 2022. április 1. napján (péntek) 16:00 óráig
/a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz csatolni szükséges
a választópolgár közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű okiratba
foglalt meghatalmazását is/
e) írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ
(hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 2022. március 30. napján
(szerda) 16:00 óráig
2./
a Szavazatszámláló bizottsághoz:
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy
általi kézbesítéssel a szavazás napján, 2022. április 3. napján (vasárnap)
legkésőbb 12:00 óráig
A mozgóurna iránti kérelem kedvező elbírálását követően a szavazás napján
a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt.
A fentieken túlmenően a legfrissebb információk a www.bp18.hu - Választás 2022 menüpont alatt, valamint a
vtr.valasztas.hu honlapon találhatóak!
OEVI

