Helyi Választási Iroda Vezetője
Bokod

Tisztelt Választópolgár!
Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők
általános választását.
Magyarország Alaptörvényének XXIII. cikke értelmében
„(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők,
(...) választásán választó és választható legyen.
(4) Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a
választhatóságot további feltételekhez kötheti.
(6) Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének
korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más
tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti
állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
(7) Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők
választásán választó. (…)”
A szavazás ideje: 2022. április 3. napja 6 és 19 óra között.
Az Ön véleménye is számít, kik legyenek az Országgyűlés tagjai.
Az Ön véleménye is számít az alábbi kérdés(ek)ben:
1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő
hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?
2. Támogatja-e Ön, hogy
népszerűsítsenek?

kiskorú

gyermekek

számára

3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek
médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

nemi

fejlődésüket

átalakító

kezeléseket

befolyásoló

szexuális

4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató
médiatartalmakat jelenítsenek meg?
Véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni.
Az országgyűlési képviselők választásán Ön egy egyéni képviselőre és egy pártlistára szavazhat.
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Ha a pártlisták helyett inkább a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára kíván
szavazni, a szavazást megelőző 16. nap 16.00 óráig kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét az
országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal.
Szavazni csak személyesen, a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőn megjelölt címen
lehet.
MÁSIK SZAVAZÓHELYISÉGBEN SZERETNE SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem)
Ha nem a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőn feltüntetett címen, hanem más
településen, vagy más szavazóhelyiségben szeretne szavazni, át kell jelentkeznie.
Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni, és benyújtani.
A kérelmet akkor fogadják el, ha az a szavazást megelőző 9. nap 16 óráig beérkezik.
KÜLFÖLDÖN SZERETNE SZAVAZNI (Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem)
Külföldön is szavazhat, Magyarország nagykövetségén vagy konzulátusán. Ha külföldön szeretne
szavazni, kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe vételét, melyhez kérelmet kell kitölteni, és
benyújtani.
A kérelmet akkor fogadják el, ha az a szavazást megelőző 9. nap 16 óráig beérkezik.
NEM TUD ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉR (Mozgóurna iránti kérelem)
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg vagy letartóztatták. Ha nem tud elmenni szavazni, akkor
a szavazatszámláló bizottság megy el Önhöz.
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a
szavazatát.
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén:
Online
• elektronikus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. nap 16 óráig,
• ügyfélkapus / e-személyi igazolványos / RKTA / videotechnológiás azonosítással: a szavazás
napján 12 óráig.
Postán történő igénylésnek a szavazást megelőző 4. nap 16 óráig kell megérkeznie.
Személyesen történő igénylés a szavazást megelőző 2. nap 16 óráig nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján történő igénylés:
• a szavazást megelőző 2. nap 16 óráig a helyi választási irodához vagy
• a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján
• a szavazást megelőző 4. nap 16 óráig a helyi választási irodához vagy
• a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK (Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának
gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem)
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1. Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez a szavazást megelőző 9. nap 16
óráig be kell érkeznie.
2. Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson a szavazást megelőző
4. nap 16 óráig be kell érkeznie.
Erre a választásra már nem, de a jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy
könnyen érthető tájékoztató megküldését.
NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT (Személyes adatok
kiadásának megtiltása iránti kérelem)
Megtilthatja, hogy a választási iroda kiadja a pártoknak, jelölteknek a személyes adatait, melyhez
kérelmet kell benyújtania.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ,
vagy a Bokodi Polgármesteri Hivatalban működő választási irodától kérhet részletes
tájékoztatást.

Mit kell magával vinnie a szavazáshoz?
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat:
1.
2.
3.
4.

lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
lakcímigazolvány és útlevél vagy
lakcímigazolvány és vezetői engedély (jogosítvány) vagy
régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímigazolvány nélkül is érvényes).

Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.
A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e!
A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választása és országos népszavazás
esetén:
A 2020. március 11. napja és 2020. július 3. napja között, valamint a 2020. november 4. napján
vagy azt követően lejárt vagy lejáró igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel érvényesnek
tekintendő.
dr. Kadocsa Izabella
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