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Választás 2022. - a legfontosabb tudnivalók 
Az országgyűlési választásokra és a gyermekvédelmi témában kezdeményezett 

népszavazásra 2022. április 3-án (vasárnap) kerül sor. 

Szavazókör 

Örvényes település  un. egy szavazókörös település, ami azt jelenti, hogy a névjegyzékben 

szereplő választásra jogosultak egy szavazókörben adhatják le szavazataikat. 

A szavazóhelyiség címe: Örvényes, Szent Imre u. 47. (Faluház) 

 

Kire lehet szavazni? 

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a választópolgárok két szavazattal 

rendelkeznek: egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben 

(ebből 106 van) képviselőnek, másrészt a másik íven arról dönthetnek, hogy az országos 

pártlistáról melyik pártot támogatják. Az országos listán 93 országgyűlési mandátum sorsa 

dől el. (A nemzetiségi választók nem pártlistára, hanem nemzetiségük listájára voksolhatnak.) 

A népszavazási kérdések külön szavazólapon szerepelnek majd, tehát összesen 3 db 

szavazólapot kapnak a szavazók. 

 

A népszavazás kérdései: 

1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő 

hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? 

2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket 

népszerűsítsenek? 

3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális 

médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? 

4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató 

médiatartalmakat jelenítsenek meg? 

 
Hogyan történik az átjelentkezés? 
Aki a szavazás napján egy másik településen szavazna, úgy március 25-én 16 óráig kérheti 

átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától egy másik településre. Az átjelentkezők a 

választott településen is az eredeti lakcímük szerinti egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak. 

Egy adott kérelem az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra is 

vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania a két választási 

esemény vonatkozásában. 
A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, 

ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja. 

Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet. 

Minden településen csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. 

Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címét megtalálja a 

www.valasztas.hu oldalon a  szavazóhelyiség-kereső alkalmazásban. 

 

Szavazatszámlálás: 

Az egy szavazókörös településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét a helyi 

választási bizottság (HVB) látja el. 

A választási bizottság 5 fő, a képviselő-testület által  megválasztott tagokból áll. Ez a létszám 

kiegészül  a megbízott (delegált) tagokkal. A HVB-be a választókerületben jelöltet, listát állító 

jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. 

  

 

 

http://www.valasztas.hu/
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/valasztasi-informaciok/szavazohelyiseg-kereses
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Hogyan zajlik a szavazás? 

SZAVAZNI ÁPRILIS 3-ÁN 6 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG LEHET! 

 

Várhatóan a választás éjszakáján előzetes eredményt közöl majd az NVI, de a választás jogi 

eredményét csak a külföldi urnák hazaszállítása és a levélben leadott szavazatok megszámlálása 

után állapítják meg: az egyéni választókerületek eredményét legkésőbb április 9-én, a választás 

országos eredményét pedig legkésőbb április 22-én. 

. 

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 benyújtható: 

1. a Helyi Választási Irodához (8237 Tihany, Kossuth L. utca 12. )  

1.1.levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb a szavazást 

megelőző 4. nap (március 30-án 16.00 óráig), 

1.2. személyesen a szavazást megelőző 2. nap (április 1-jén 16.00 óráig), vagy 

1.3. ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig, 

2. a Helyi Választási Bizottsághoz  meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem 

rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján legkésőbb 12 óráig. 

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen 

nem szavazhat. 

 

Hogyan és hol lehet külföldről szavazni? 
A külhoni szavazóknak az OEVI juttatja el a szavazási levélcsomagot, a szavazó pedig a 

szavazatát tartalmazó borítékot vagy a szavazás befejezéséig eljuttatja a külképviseletekre, 

vagy a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttatja bármelyik 

országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába, vagy pedig levélben a Nemzeti 

Választási Irodához, ahová a szavazatnak április 3-án 19 óráig meg kell érkeznie. 

Aki nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, és a 2018-as országgyűlési választás előtt vagy 

az után regisztrált, továbbra is szerepel a névjegyzékben, nem kell újra kérnie a regisztrációt. 

Aki még nem regisztrált, kérelmét március 9-ig juttathatja el az NVI-hez. 

Április 3-án a külföldön tartózkodók Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain akkor 

szavazhatnak, ha március 25-én 16 óráig jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe. 

 

A választással kapcsolatos további részletek a Nemzeti Választási Iroda honlapján, 

www.valasztas.hu oldalon érhetőek el.  

Itt megtalálja az átjelentkezéshez és mozgóurna igényléshez tartozó nyomtatványokat, egyéb 

kérelmeket  is, ill. erről a felületről  is el tudja küldeni őket a helyi választási iroda részére. 

A helyi választási iroda elérhetőségei, egyéb választási információk a 

https://orvenyes.hu/onkormanyzat/valasztasok/  felületen is olvashatóak. 

Kérdés esetén állunk az Önök rendelkezésére a hivatal elérhetőségein. 

 

       Dr. Percze Tünde  

                                                                          Helyi Választási Iroda vezetője 

http://www.valasztas.hu/
https://orvenyes.hu/onkormanyzat/valasztasok/

