
 

K ö z l e m é n y  
 
 
 
 

Magyarország köztársaségi elnöke a 7/2022. (I.11.) KE határozatával és a 8/2022. (I.11.) KE 
határozatával 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános 
választását és az Országgyűlés által elrendelt országos népszavazást. 
 
A szavazás helye: 
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat 
a) a szavazóhelyiségben vagy 
b) mozgóurnával. 
 
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörön kívül szavazhat 

a) a lakcímétől eltérő településen, ha határidőben átjelentkezett 
b) külképviseleten, amennyiben határidőben kérte a külképviseleti névjegyzékbe való 

felvételét 
 

A szavazókörök jegyzéke és a hozzá tartozó címek megtekinthetők a www.valasztas.hu és a 
www.saar-ujb.hu oldalon. 
 
A választópolgárt a Nemzeti Választási Iroda által a választópolgár lakcímére küldött 
értesítőben tájékoztatja, hogy melyik szavazókör névjegyzékében szerepel. A választópolgár 
a Helyi Választási Irodától új értesítőt igényelhet, ha az értesítőt nem kapja meg, az 
megsemmisül vagy elvész. 
 
A szavazás ideje: 
A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján (2022. április 3-án) 6 órától 19 óráig 
lehet. 
 
A szavazás módja: 
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapokon szereplő jelöltre, listára vagy 
népszavazási kérdésre vonatkozó válaszra lehet. 
Érvényesen szavazni a jelölt neve/lista neve/népszavazási kérésekre vonatkozó válasz 
(igen/nem) melletti/feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. 
 

Szavazni csak érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal és 
lakcímet vagy személyi azonosítót („személyi szám”) igazoló érvényes okmánnyal 

lehet. 
Kérjük, hogy ellenőrizzék személyes okmányaik érvényességi idejét! 

 
A szavazóköri és központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek (mozgóurna igénylése, 

átjelentkezés belföldön, külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem, nemzetiségi 
névjegyzékkel kapcsolatos kérelem, személyes adatok kiadásának tiltása, segítség a 
fogyatékossággal élők szavazásához) a lakcím szerinti helyi választási irodához 
benyújthatók: 

- elektronikus úton a www.valasztas.hu honlapon 
- papír alapon (személyesen vagy postán) 

 
A Helyi Választási Iroda (Szár-Újbarok) elérhetőségei: 
 
Személyesen: 

http://www.valasztas.hu/
http://www.saar-ujb.hu/
http://www.valasztas.hu/


2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 102. 
hétfő - péntek (hivatali munkaidőben) 
 
Telefonon: 
(22) 591-031 
 
E-mailben: 
jegyzo@saarinfo.t-online.hu 
 
Levélben: 
Szári Közös Önkormányzati Hivatal Választási Információs Szolgálat 
2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 102. 
 
További információ: www.valasztas.hu és www.saar-ujb.hu  
 
        Dr. Berkovics Gergely 
            a Helyi Választási Iroda vezetője 

http://www.valasztas.hu/
http://www.saar-ujb.hu/

