
 Tájékoztatás  

a 2022. évi országgyűlési képviselő választásra és országos népszavazásra 

vonatkozó tudnivalókról  

 
 

A választás napján, 2022. április 3-án szavazni reggel 6:00 órától este 19:00 óráig lehet. A 

választópolgárok február 11-ig kézhez kapták a választási értesítőt, amely tartalmazza a 

szavazóhelyiség pontos megnevezését és címét. 

 

A választópolgárnak a szavazáshoz feltétlenül magával kell vinnie érvényes személyazonosító 

igazolványát, vagy útlevelét, vagy vezetői engedélyét, továbbá lakcímkártyáját. Ezzel 

kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy a 2020. március 11. napján vagy azt követően lejárt 

okmány érvényesnek tekinthető. Ezen iratok hiányában szavazásra nincsen mód, és a 

szavazatszámláló bizottság visszautasítja a választópolgárt.  

 

A választópolgár azonosítása után a szavazatszámláló bizottság egy tagja átadja részére a 

szavazólapokat, melyeket a választópolgár jelenlétében a bal felső sarkában 

bélyegzőlenyomattal kell ellátni. A szavazólapok átvételét a választópolgár a szavazóköri 

névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Ezen a választáson 2 helyen kell a névjegyzéket 

aláírni, külön az országgyűlési képviselők választása és külön az országos népszavazás 

vonatkozásában. 

Mindenki három fajta, egy egyéni választókerületi, egy országos listás, és egy országos 

népszavazásra vonatkozó szavazólapot kap.  

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni 

választókerület szavazólapját kapja kézhez. 

 

Érvényesen szavazni a jelölt neve, a lista neve, illetve a népszavazásra feltett kérdések 

melletti vagy feletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal (+, x) lehet.  

 

Az olvasni nem tudó, vagy a szavazásban egyéb ok miatt akadályozott választópolgár a 

szavazáshoz általa választott segítői, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két 

tagjának együttes segítségét igénybe veheti.  

A választópolgár a szavazást követően a szavazólapot a részére átadott borítékba helyezi    (a 

boríték használata azonban nem kötelező), és az urnába dobja. Amennyiben a választópolgár 

a szavazólap kitöltését elrontja, újat kérhet a bizottságtól, de erre szavazólap fajtánként csak 

egy-egy alkalommal van lehetőség.  

 

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a 

szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A választópolgár mozgóurna 

iránti kérelmének a helyi választási irodába 

- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton március 30-án 16:00 óráig 

- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 1-én 16:00 

óráig, 

- ezen időpontot követően elektronikus azonosítással, elektronikus úton április 3-án, 12:00 

óráig 

meg kell érkeznie a helyi választási irodába. 



A szavazás napján az illetékes szavazókör szerinti szavazat számláló bizottsághoz 12:00 

óráig lehet eljuttatni a mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján vagy, más személy 

általi kézbesítéssel. 

A mozgóurna iránti kérelmet benyújtó választópolgárt a szavazatszámláló bizottság két tagja a 

lakásán keresi fel szavazata leadása céljából.  

 

Jelen szabályozás szerint a szavazókörben kötelező a szájat, orrot eltakaró maszk használata. 

A szavazókörben a járványügyi szabályok betartására fokozott figyelmet fogunk fordítani. 

 

 

 

Gárdony város szavazóköreinek pontos címe: 

 

1. szavazókör: Nemzedékek Háza  

  2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.  

(Átjelentkezéssel szavazók részére, településszintű lakóhellyel rendelkező      

választópolgárok részére kijelölt szavazókör, akadálymentes)  

2. szavazókör: Általános Iskola  (akadálymentes) 

  2483 Gárdony, Bóné K. u. 14.  

3. szavazókör: Általános Iskola (akadálymentes) 

  2483 Gárdony, Bóné K. u. 14. 

4. szavazókör: Általános Iskola 

  2484 Gárdony-Agárd, Iskola u. 2. 

5. szavazókör: Általános Iskola 

  2484 Gárdony-Agárd, Iskola u. 2. 

6. szavazókör: Közösségi Ház  

  2484 Gárdony-Agárd, Márvány u. 27. (akadálymentes)  

       7. szavazókör: Óvoda (akadálymentes) 

  2484 Gárdony-Agárd, Óvoda u. 25.  

8. szavazókör: Kastély Dinnyés (akadálymentes) 

  2485 Gárdony-Dinnyés, Gárdonyi G. u. 5.  

 

 

Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy az 5. számú szavazókörhöz tartozó 

szavazóhelyiség a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. irodájából átkerült az agárdi iskola 

épületébe.  

A 7. számú szavazókör szavazóhelyisége eddig az agárdi iskola épületében működött, amely 

viszont átkerült az agárdi óvoda épületébe. 

 

 

 

                     Jankovics Zoltánné 

                                           Helyi Választási Iroda vezetője 

 

 


