ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Választópolgárok!
A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási
eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet
alapján az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Választópolgárok figyelmét:
Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2022. február
11-ig kell megküldeni.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a Helyi Választási Irodához. Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét
benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem
nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a település
honlapjáról.
Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét 2022. március 25-én 16.00 óráig
módosíthatja vagy visszavonhatja, valamint 2022. április 1-jén 16.00 óráig visszavonhatja.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022.
március 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához,
amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy
• személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 1-jén
16.00 óráig kell megérkeznie, vagy
• 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus
úton 2022. április 3-án 12.00 óráig kell megérkeznie, vagy
• az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével legkésőbb 2022.
április 3-án 12.00 óráig kell megérkeznie.
Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött
Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a
település honlapjáról.
Választási Bizottság
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig lehet
bejelenteni.
A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi
választási bizottság tagjai 2022. április 4-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési
kötelezettség alól.
A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját, az egy szavazókörrel rendelkező településen a
helyi választási bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2022. április 4-től 2022.
április 8-án 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától.

Kampány
A kampányidőszak 2022. február 12-től 2022. április 3-án 19.00 óráig tart.
2022. április 3-án nem folytatható kampánytevékenység a szavazóhelyiségben, valamint a
szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, az épületnek a szavazóhelyiség megközelítését
szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen.
2022. április 3-án választási gyűlés nem tartható.
2022. április 3-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2022.
április 3-án nem léphet be.
Helyi Választási Iroda
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) bekezdés ga) és gb) pontja alapján a
Helyi Választási Irodáról (a továbbiakban: HVI) és a HVI vezetőjéről az alábbi tájékoztatást
adom:
A HVI vezetője: Dr. Varga Krisztina jegyző
A HVI vezető jogi helyettese: Wölfer Csaba ügyintéző
Tel.: 94/556-038
Fax: 94/556-039
E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
A HVI hivatali helyisége:

9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.
9773 Sorokpolány, Petőfi S. u. 19.

Sorkifalud, 2022. január 17.
Dr. Varga Krisztina
jegyző, HVI vezető s.k.

