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KÖZLEMÉNY 

 

Az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított 
országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának 
részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai 

körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő 
informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó 
nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet 9. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az 
alábbi közleményt teszem közzé: 
 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását 

és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazást 

2022. április 3-ára (vasárnap) tűzte ki. 

 

 

 

 

Belföldön a választópolgár kizárólag csak személyesen szavazhat a kijelölt 

szavazóhelyiségben, vagy mozgóurna útján: 

- a lakcíme szerinti szavazókörben, illetve 

- átjelentkezéssel, aki a szavazás napján Magyarország területén, de magyarországi 

lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. 

 

A Nemzeti Választási Irodától megkapott értesítőben szerepel, hogy a településen lévő mely 

szavazókörben szavazhat. 

Ságvár településen működő szavazókörök: 

1. számú szavazókör: 8654 Ságvár, Fő utca 16. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 

2. számú szavazókör: 8654 Ságvár, Fő utca 16/A. Kultúrház 

Az átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókör:  

2. számú szavazókör 8654 Ságvár, Fő utca 16/A. Kultúrház 

Som településen működő szavazókörök: 

1. számú szavazókör + az átjelentkezéssel szavazó számára kijelölt szavazókör:  

8655 Som, Ady Endre utca 35/A. 

Nyim településen működő szavazókörök: 

2. számú szavazókör + az átjelentkezéssel szavazó számára kijelölt szavazókör:  

8612 Nyim, Fő utca 65. 

 

 

A szavazás helye 

 

A szavazókör szavazóhelyiségében, illetve mozgóurna útján szavazni  a szavazás 

napján 2022. április 3-án vasárnap, 6 órától 19 óráig lehet! 

 

A szavazás menete és módja: 

 

 

A szavazás megkezdésétől a szavazás lezárásáig a szavazatszámláló bizottság, a 

jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom- szolgáltató képviselője, valamint a 

nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben. 

A szavazás helye 

A szavazás ideje 

A szavazás menete és módja 
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A szavazás ideje alatt a választópolgárok a szavazóhelyiségben csak a 

választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak. Az a választópolgár, 

aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, 

általa választott segítő - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes 

- segítségét igénybe veheti. 

 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri 

névjegyzékben szerepel. 

A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló bizottságnak 

azonosítania kell! 

A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi 

azonosítóját. Az említett adatok igazolása más módon (például személyes ismertségre 

hivatkozással, érvénytelen igazolvány bemutatása alapján stb.) nem fogadható el! 

 

A személyazonosság igazolására az alábbi ÉRVÉNYES dokumentumok használhatók: 

- személyazonosító igazolvány 

- régi típusú, könyv formájú személyaznosító igazolvány, 

- ideiglenes személyazonosító igazolvány, 

- vezetői engedély, 

- útlevél, 

- ideiglenes útlevél 

 

Lejárt érvényességű igazolvánnyal nem lehet szavazni! 

A veszélyhelyzet idején lejárt okmányokat azonban érvényesnek kell tekinteni! 

Az igazolványok érvényessége az alábbiak szerint állapítható meg.: 

ÉRVÉNYES a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az 

érvényességi ideje 

2020. március 11-i vagy azt követő időpont. 

 

ÉRVÉNYTELEN a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha 

az érvényességi ideje 

2020. március 11. előtti időpont. 

 

A lakcím igazolására az dokumentumok használhatók: 

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

- a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény, 

- régi, könyv formájú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza az 

érvényes lakcímet. 

 

A személyi azonosító igazolására az alábbi dokumentumok használhatók: 

- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya hátoldala), 

- hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről. 

 

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki: 

a) nem tudja személyazonosságát érvényes igazolvánnyal igazolni 

b) nem tudja lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni; 

c) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben; 

d) már szavazott; 

e) megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzéken aláírásával történő igazolását. 

 

Ezt követően a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a 

kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben. 
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Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék 

alapján a választópolgár részére átadja a szavazólapokat, amelyeket a választópolgár 

jelenlétében a bal felső sarkában bélyegzőlenyomattal lát el, valamint a szavazólap 

elhelyezésére szolgáló borítékot. A szavazólap átvételét a választópolgár a 

kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. 

 

Amennyiben a választópolgár igényli a szavazatszámláló bizottság megmagyarázza a 

szavazás módját. 

A szavazatszámláló bizottság tájékoztatja a választópolgárt, hogy szavazófülke áll a 

rendelkezésére. A szavazólap kitöltésének ideje alatt - az olvasni nem tudó, illetve a 

testi, vagy egyéb fogyatékossága miatt a szavazásban akadályozott választópolgár segítője 

kivételével - csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. 

A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon 

nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában. 

A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.  

 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a 

jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző 

vonallal lehet! 

 

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a 

szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság 

bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új 

szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat - 

választópolgáronként és szavazólap fajtánként - csak egyszer adhat ki. 

 

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában 

egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár 

nyújthatja be. A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de 

legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási 

irodához vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig kell megérkeznie a 

szavazatszámláló bizottsághoz. 

A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki - a szavazókör területén belül - a 

mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz. 

 

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését 

szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – 

választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. 

 

További információk a www.valasztas.hu honlapon. 

 

További kérdésük esetén keressenek minket a fejlécben található elérhetőségek valamelyikén.  

 

Ságvár, 2022. március 30. 

http://www.valasztas.hu/

