
VÁLASZTÁS 2022. 

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. (vasárnap) napjára tűzte ki az 
országgyűlési képviselők általános választását, valamint az országos népszavazást.  

Az országgyűlési képviselők választásán az Országgyűlés 199 képviselőjének 
megválasztására kerül sor. A képviselők közül 106 fő egyéni választókerületben, míg 93 
képviselő országos listáról szerez mandátumot. 

 Ugyanezen a napon négy kérdésben országos népszavazásra is sor kerül. A népszavazáson 
az alábbi kérdések szerepelnek a szavazólapon:  
 

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő 
hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?” 

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket 
népszerűsítsenek?” 

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális 
médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?” 

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató 
médiatartalmakat jelenítsenek meg?  

Az Aszódi Helyi Választási Iroda elérhetősége: 

Cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 
Tel.:06-28-500-666 
E-mail: aszod.titkarsag@aszod.hu 
 
Névjegyzékkel kapcsolatos kérdésekben: Dani Annamária 06/28/500-685 

Választásokkal kapcsolatos általános kérdésekben: dr. Lukács Adrienn HVI vezető és dr. 
Negyela Katalin HVI vezetőhelyettes 06/28/500-666 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a szavazás napját megelőző 67. napon a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, a 2022. február 11-ig a Nemzeti Választási Iroda értesítő 
megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítő tartalmazza a 
választópolgár adatait (nemzetiségi adatát), annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, 
valamint további választási információkat. Ha Ön nem kapott értesítőt, kérem keresse a 
Helyi Választási Irodát az értesítő igénylése érdekében.   

Átjelentkezés:  

Átjelentkezésre irányuló kérelme a közös eljárásban lebonyolított mindkét 
választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra 
is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania. 
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Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, azonban bejelentett lakóhelyétől eltérő 
településen, budapesti kerületben (vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti 
szavazókörtől eltérő szavazókör területén) fog tartózkodni, átjelentkezéssel szavazhat. Az 
átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a 
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. A 
kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett 
adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja. Az átjelentkezésre 
irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon, azaz 2022. március 
25-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Minden településen (budapesti 
kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az 
átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség Aszód településen a 2170 Aszód, 
Kossuth L. u. 72. (Műv. Ház).  

A kérelmek benyújthatóak:  

-  elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással vagy anélkül a 
www.valasztas.hu honlapon a Választópolgároknak/Ügyintézés/Kérelmek magyarországi 
lakcímmel rendelkezőknek címszó alatt,  

- levélben a lakóhely szerinti választási irodára történő megküldéssel,  

- személyes benyújtással ügyfélfogadási időben a lakóhely szerinti választási irodán  
 
A kérelmet elbíráló választási iroda akkor adhat helyt a kérelemnek, ha a választópolgárnak 
a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Levélben 
történő benyújtásnak minősül és borítékba kell helyezni a kérelmet, ha nem személyesen az 
érintett választópolgár nyújtja be a kérelmet. 

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben. 

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan 
értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a 
döntésről szóló értesítést. 

Mozgóurna igénylése 

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert 
egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes 
letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény 
kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra 
tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe. 

A mozgóurna iránti kérelem előterjesztésének szabályai:  

Mozgóurna igénylését személyen vagy levélben, a www.valasztas.hu (elektronikus 
azonosítással/ vagy elektronikus azonosítás nélkül) honlapon, írásbeli meghatalmazással 
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rendelkező vagy meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő útján juttatthatja el. 
Amennyiben írásbeli meghatalmazással nem rendelkező személlyel/kézbesítővel juttatja el 
kérelmét, kizárólag zárt borítékban lehet elfogadni. Mozgóurna igényét 2022. január 27. óta 
fogadja a Helyi Választási Iroda.  

Mozgóurna igényléssel kapcsolatos határidők:  

1. A mozgóurna iránti kérelmet levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül 
elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napig (2022. március 
30.) kell benyújtani.  

2. A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához személyesen vagy 
elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző második napig 
(2022. április 1. 16 óráig) kell benyújtani.  

3. A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a 
szavazást megelőző 2. napon (2022. április 1.) kell megérkeznie ahhoz a HVI-hoz, 
amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy a szavazás napján (2022. április 
3.) legkésőbb 12 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. 12 óra után 
beérkezett mozgóurna irányi kérelmet a szavazatszámláló bizottság elutasítja.  

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása 

Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, azonban a szavazás napján 
külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten 
(nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát. Azokról a külképviseletekről, ahol a 
szavazás lehetséges, valamint a szavazás idejéről a 
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/valasztasi-informaciok/kulkepviseletek-listaja?tab=list 
oldalon tájékozódhat. 

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján 
feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja. 

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan 
értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a 
döntésről szóló értesítést. 

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet 2022. március 25. 16.00 óráig lehet 
benyújtani. 

Amennyiben a választásokkal kapcsolatban további kérdése lenne, kérem keresse 
bizalommal a Helyi Választási Irodát a fenti elérhetőségeken!  

 

       dr. Lukács Adrienn  

               HVI vezető 


