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Tisztelt felsőtárkányi Választópolgár! 
 
 
Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők 
2022. évi választását, valamint az országos népszavazás megtartását. 
  
A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a 
választópolgár szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgárok szavazóköri névjegyzékbe történő felvételükről, valamint a szavazás 
helyéről és idejéről 2022. február 11-ig értesítőt kaptak a Nemzeti Választási Irodától.  
 
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján 
felsőtárkányi lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, belföldön az általa megjelölt településen 
átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 
 
Átjelentkezést 2022. március 25-én (péntek) 16 óráig; a külképviseleti névjegyzékbe vételt 
2022. március 25-én (péntek) l6 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben 
vagy személyesen a Felsőtárkányi Helyi Választási Irodában (3324 Felsőtárkány, Fő út 101. szám).  
 
 
A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár 
elektronikusan (azonosítás nélkül) vagy levélben mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be  

- legkésőbb 2022. március 30-án (szerdán) 16.00 óráig;  
- személyesen (a Felsőtárkányi Helyi Választási Irodához) vagy elektronikus azonosítással 

elektronikus úton 2022. április 1-jén (pénteken) 16.00 óráig;  
- ezt követően pedig elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 3-án 12.00 

óráig. 
A szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be mozgóurna iránti kérelem az illetékes 
szavazatszámláló bizottsághoz. 
 
 
A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a 
választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (személyi számát) vagy lakcímét, és 
szerepel a névjegyzékben. 
 
 
A személyazonosság igazolására alkalmas: 

- magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi 
könyvecske formátumú személyi igazolvány); 

- magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány; 

- magyar hatóság által kiállított vezetői engedély; 

- magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél 
 
 
A személyi azonosító igazolására alkalmas: 

- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

- hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről 
 
A lakcím igazolására alkalmas: 

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

http://www.valasztas.hu/
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- régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány, amennyiben a lakcímet 
tartalmazza 

 
Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján érvényes 
igazolvány valamelyikével igazolható. 
 
Felhívom figyelmüket, hogy a veszélyhelyzetre figyelemmel a 2020. március 11. napján vagy azt 
követően lejárt vagy lejáró igazolvány egységesen érvényesnek tekintendő a szavazás 
során.  
 
Tájékoztatom továbbá, hogy a választást megelőző napon, illetve a választás napján (2022. április 
2. és 3. napján) a kormányablakok rendkívüli nyitvatartással fogják biztosítani a 
szavazáshoz szükséges – megrongálódott, elveszett, megsemmisült – okmányok, továbbá 
a veszélyhelyzeti rendelkezésekkel nem érintett, érvényüket vesztett okmányok 
megújítását, pótlását. 
 
Bélapátfalvai Járási Hivatal Kormányablak: 
2022. április 2. (szombat): 8:00 – 18:00 
2022. április 3. (vasárnap): 7:00 – 19:00 
 
Egri Járási Hivatal Kormányablak: 
2022. április 2. (szombat): 8:00 – 18:00 
2022. április 3. (vasárnap): 7:00 – 19:00 
 
 
 
Felsőtárkány, 2022. március 08. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

Dr. Márton Erik György  
Helyi Választási Iroda 

Vezető 

 

 


