A Helyi Választási Iroda tájékoztatója az országgyűlési képviselők általános
választását és népszavazást megelőző tudnivalókról

2022. április 3-án ismét az urnák elé járulhatunk, hiszen Áder János köztársasági elnök erre a napra
tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.
Ugyanezen a napon több kérdésben országos népszavazás is lebonyolításra kerül.
A választás és a népszavazás (a továbbiakban együttesen: választás) kitűzéséről, és arról, hogy a
választópolgár mely szavazókörben gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti Választási Iroda
értesítőben tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat a 2022. január
26-i állapotnak megfelelően, legkésőbb 2022. február 11-ig. Aki január 26-át követően kerül
felvételre valamely szavazókör névjegyzékébe, őt az értesítő megküldésével a helyi választási iroda
(HVI) tájékoztatja a névjegyzékbe vételről. Az a választópolgár, aki annak ellenére, hogy szerepel a
névjegyzékben, nem kapja meg az értesítőt vagy elveszíti azt, a HVI-től új értesítőt igényelhet.
A szavazati jogunkkal 2022. április 3-án 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen élhetünk,
a lakóhelyünk szerinti vagy átjelentkezés esetén más magyarországi szavazókörben, az arra irányuló
kérelem esetén pedig Magyarország külképviseletein.
Átjelentkezési kérelmet azok nyújthatnak be, akik a szavazás napján Magyarországon, de
lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. A benyújtás módja: elektronikusan, személyesen
mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye HVI-nél, levélben kizárólag a
lakóhelye szerinti HVI-nél. A kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig kell a
HVI-hez megérkeznie. Az átjelentkezett választópolgár az állandó lakcíme szerinti egyéni
választókerületi jelöltekre és az országos listákra szavazhat, valamint természetesen a népszavazás
kérdéseire. Az átjelentkezés visszavonható, annak levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül
elektronikusan 2022. március 25-án 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással
elektronikusan április 1-jén 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre
irányuló kérelmet terjeszthet elő. A benyújtás módja: elektronikusan, személyesen mind az állandó
lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye szerinti HVI-nél, levélben kizárólag a lakóhelye
szerinti HVI-nél. A kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez
megérkeznie. A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kérelemben megadott országban
a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat a lakcíme szerinti szavazólapon szereplő

jelöltekre, illetve az országos listákra, illetve a népszavazás kérdéseire. A külképviseleti szavazás
iránti kérelem visszavonható, annak 2022. március 30-án 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt a szavazóhelyiségben
nem tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő. A mozgóurna iránti kérelem
benyújtható elektronikusan, írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján annál a HVInél, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel (így ha átjelentkezés miatt másik
településen szavaz, oda szükséges a kérelmet benyújtani). A benyújtás határideje: a kérelmet
levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton március 30-án 16.00 óráig, míg
személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton április 1-jén 16.00 óráig, ezt
követően a szavazás napján 12.00 óráig elektronikus azonosítással elektronikus úton a HVI-nél,
vagy papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál lehet benyújtani.
Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken
kerüljön feltüntetésre a nemzetiségének a megnevezése, továbbá az, hogy az országgyűlési
választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni. A választópolgár csak egy
nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, azonban lehetősége van arra, hogy
bármikor töröltesse a nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, valamint az
országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát is bármikor
módosíthatja. A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon
ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos
pártlistára) vagy ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési
választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára
szavazhat (az egyéni jelölt mellett).

Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Lébényi Közös
Önkormányzati Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre.
Ha

kizárólag

letöltheti

a

kérelem

formanyomtatványára

van

szüksége,

azt

www.valasztas.hu honlapon, vagy városunk weblapján (www.lebeny.hu) illetve

beszerezheti személyesen az Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. A választási értesítő
esetleges elvesztése esetén, valamint a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó fenti kérelmek
benyújtásával kapcsolatban, vagy egyéb, választással kapcsolatos kérdéseikben forduljanak hozzánk
bizalommal az alábbi elérhetőségeinken:

A Helyi Választási Iroda vezetője, elérhetősége:
dr. Tóth Tünde jegyző
Telefon: 96/360-033/11 mellék
e-mail cím: jegyzo@lebeny.hu
A Helyi Választási Iroda vezetőjének helyettese, elérhetősége:
dr. Szüts Ádám aljegyző
Telefon: 96/360-033/9 mellék
e-mail cím: aljegyzo@lebeny.hu
A Helyi Választási Iroda munkatársa, elérhetősége:
Nagyné Wenesz Judit ügyfélszolgálati ügyintéző
Telefon: 96/360-033/11 mellék
e-mail cím: ugyfelszolgalat@lebeny.hu
A Helyi Választási Iroda címe:
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal
9155 Lébény, Fő út 47.
Telefon: 96/360-033
Mobil: 06-20-264-7967

Lébény, 2022. 02. 15.

dr. Tóth Tünde
jegyző

