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A szavazóköri névjegyzék 2022. január 12. napjától 2022. április 1. napja (péntek)
16.00 óráig tekinthető meg Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban. (3791
Sajókeresztúr, Rákóczi út 40. szám ) hivatali munkaidőben Ezen időszak alatt lehet
személyesen vagy írásban kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás,
törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a Választási Iroda vezetőjéhez.
Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a 46 / 527-280 telefonszámon tehetők fel.
-a./
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 25-én (péntek) 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben,

a www.valasztas.hu honlapon,
vagy
a www.magyarorszag.hu honlapon.
kérelemnyomtatvány személyesen is igényelhető a Választási Irodán.

A

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 25-én
(péntek) 16.00 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a
választójogát gyakorolni kívánja.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 30-án
(szerda) 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
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.
b./
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol, de
Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár
lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme
szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek az
átjelentkezéssel szavazó választópolgárok számára kijelölt szavazókörének
névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.
Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni
választókerület szavazólapján szavazhat.
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.
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.
c./
A választópolgár kérheti, 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 is 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.
A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi
névjegyzékben. A választópolgár 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 kérheti nemzetiségi
hovatartozása törlését és módosíthatja az országgyűlési választásra kiterjedő hatály
ügyében tett nyilatkozatát.
d./ Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi
állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a
szavazóhelyiségbe mozgóurnát kérhet.
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.
e./
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes
szavazóhelyiségben szavazhasson a kérelmet a Választási Irodához kell
benyújtani 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig.
f/ A látássérült választópolgár, 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig kérheti
előzetesen formanyomtatványon Braille-írással ellátott szavazósablon igénybevételét
a szavazás segítése céljából.
A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell személyes,
ajánlott levél vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén a
választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját,
elektronikus azonosítással elektronikus úton történő benyújtás esetén a
választópolgár nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a
postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos
értesítés megküldését kéri.

Az adatokat a személyi okmányokban szereplő adatokkal megegyezően kell
megadni. Nem pontos adatközlés esetén a kérelmet el kell utasítanunk.
SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a
választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn
szerepel.
A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében –
kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi.
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.
Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
– lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
– lakcímigazolvány ÉS
– személyazonosító igazolvány vagy
– útlevél vagy
– 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.
Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán szavazni két
szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az országos listát állító jelölő
szervezetek, a másikon az adott (01) választókerületi országgyűlési egyéni képviselő
jelöltek szerepelnek. Fontos, hogy az a választópolgár, aki átjelentkezéssel
lakóhelyén kívül szavaz, a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület
szavazólapján szavazhat.
Az országos népszavazás négy kérdésére külön szavazólapon lehet szavazni.
A szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két
szavazófülke áll a
választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó
tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár, nem tud olvasni, illetve testi
fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa
választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának
együttes segítségét veheti igénybe.
.
ÉRVÉNYESEN szavazni az országgyűlési képviselők 2022. évi általános
választásán csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre és egy
országos listára lehet, a lista, a jelölt neve, illetve alatti, melletti vagy feletti
körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

ÉRVÉNYESEN szavazni az országos népszavazáson csak a hivatalos
szavazólapon szereplő kérdésre lehet, az igen vagy a nem válasz alatti, melletti vagy
feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

A Választási Iroda a választás napjáig minden pénteken 16.00 óráig ügyeletet tart!
Sajókeresztúr, 2022. március 4.
Tisztelettel: Zupkóné Zörgöly Zsuzsa sk HVI Vezető

