VÁLASZTÁS 2022
Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3-ra tűzte ki az általános országgyűlési választásokat,
valamint az országos népszavazás időpontját. Szavazni 6 órától 19 óráig lehet.
A mai napon Oroszlányon a választópolgárok száma: 14453 fő.
Felülvizsgálatra kerültek a szavazókörök szavazóhelyiségeinek címei. Összesen 16 db szavazókör van
a városban. A Borbálai Közösségi Házból 2 szavazókör, a 014-es és 015-ös visszahelyezésre kerültek
a Borbálai Óvoda épületébe.
A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) tagjait aktualizáltuk, felkészítésük folyamatosan
történik. A HVI hirdetményt adott ki a választópolgárok részére a választással kapcsolatos
tudnivalókról és határidőkről. A hirdetmény Oroszlány város honlapján is megtekinthető, amely
folyamatosan kiegészül az aktuális információkkal.
A HVI látja el a névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatokat. A központi névjegyzékbe felvett,
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor, folyamatosan kérheti a HVI-től, hogy a
központi névjegyzékbe kerüljön rögzítésre, hogy:
• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nemzetiséghez
tartozik,
• fogyatékosságára tekintettel segítséget igényelhet annak érdekében, hogy önállóan adhassa le
szavazatát, amely benyújtásának határideje 2022. március 25. 16.00 óra,
• a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja.
A magyarországi lakcímmel rendelkező, szavazati
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.
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A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a 2022. április 3. napjára kitűzött
országgyűlési képviselők általános választásán és az országos népszavazáson való részvétele
érdekében a névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének meghosszabbítását, illetve a névjegyzékben
szereplő adatainak módosítását 2022. március 9-én 16.00 óráig kérheti.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda 2022. február 11-ig megküldött értesítővel tájékoztatja. Ha a
választópolgár január 26-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, őt a Helyi
Választási Iroda tájékoztatja az erről szóló értesítő megküldésével.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme
szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik, átjelentkezéssel is szavazhat.
A HVI a választópolgárt felveszi annak a településnek a települési szintű lakóhellyel rendelkező
választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe (Oroszlány esetében ez a 4. számú
szavazókör), ahol a választópolgár szavazni kíván. Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme
szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. Az átjelentkezési kérelmeket
leadni, illetve a korábban leadott kérelmeket módosítani vagy visszavonni – levélben történő vagy
elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén - 2022. március 25-én 16.00 óráig van
lehetőség. Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét – személyes vagy elektronikus
azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – 2022. április 1-jén 16 óráig visszavonhatja.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön
tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy
kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A külképviseleti
névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell
megérkeznie.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le
szavazatát, mozgóurnát kérhet. Ebbe a körbe tartozik, tehát jogszerűen kérhető mozgóurna akkor is, ha
a választópolgár pl. koronavírus miatt házi karanténban van. A mozgóurna iránti kérelmet a helyi
választási irodához levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2022. március 30-án
16.00 óráig, személyesen április 1-jén 16 óráig, ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás
napján 12 óráig, illetve a szavazás napján legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
lehet benyújtani.
Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel,
német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) 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 kérelem alapján a központi névjegyzékbe tett bejegyzés szerint a választópolgár:
• az adott nemzetiség önkormányzati választásán részt vehet, de az országgyűlési választáson nem
nemzetiségi választópolgárként vesz részt, hanem a pártlistákra szavazhat (ha nem kérte nemzetiségi
regisztrációjának az országgyűlési választásra való kiterjesztését),
vagy
• részt vehet az adott nemzetiség önkormányzati választásán, továbbá az országgyűlési választáson is
ugyanazon nemzetiség választópolgáraként vesz részt, és – az egyéni választókerületi jelölt mellett, a
pártlista helyett – az adott nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavaz (ha kérte
nemzetiségi regisztrációjának az országgyűlési választásra való kiterjesztését).
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár ajánlóíven ajánlhat jelöltet 2022.
február 25-ig. A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy
választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár lakcíme szerinti egy egyéni választókerületi
jelöltre és egy pártlistára szavazhat.
A
magyarországi
lakcímmel
rendelkező,
szavazóköri
névjegyzékben
nemzetiségi
választópolgárként szereplő választópolgár lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.
Az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség
esetén időközi választást kell tartani.
Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint a fele érvényesen
szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint a fele a
megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

Február 11-ig szavazatszámláló bizottsági tagnak lehet jelentkezni. Aki előző választáson tag volt,
automatikusan nem lesz ismételten tag, kérelmet kell újra benyújtania!
Oroszlány, 2022. február 3.
Dr. File Beáta
jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője

