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Tisztelt Választópolgárok!
2022. április 3-án két választást tartunk: közös eljárásban bonyolítjuk le az országgyűlési
képviselők választását és az országos népszavazást.
A Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzékbe történő felvételükről értesítő
megküldésével tájékoztatta Önöket, melyet 2022. február 11-ig kellett megkapniuk. Ha nem
kaptak értesítőt, a Polgármesteri Hivatalban (Pápa, Fő u. 5.) működő Helyi Választási Irodától
igényelhetik azt, illetve tájékoztatást kérhetnek arról, szerepelnek-e a névjegyzékben.
A választási értesítő tartalmazza többek között, hogy melyik szavazókörben adhatják le
szavazataikat, a szavazóhelyiség akadálymentesített-e vagy sem, továbbá, hogy mely
érvényes okmányokkal tudják igazolni a személyazonosságukat és a lakcímüket vagy
személyi azonosítójukat (régi nevén: személyi szám). Pápán továbbra is 31 szavazókör
működik, de az előző választás óta négy szavazóhelyiség címe megváltozott a városban zajló
fejlesztések miatt. A szavazókörök területi beosztását és a szavazóhelyiségek címét
megtalálják a www.papa.hu oldalon.
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. március 11-én és azt követően lejárt okmányaik a
veszélyhelyzetre tekintettel 2022. június 30-ig érvényesek. Személyi okmányaikkal
kapcsolatos ügyintézés érdekében a Veszprém Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak
kormányablak osztályai – Pápán a Fő u. 12. sz. alatt - ügyeletet tartanak április 2-án
(szombaton) 8.00-18.00 óra és április 3-án (vasárnap) 7.00-19.00 óra között.
Szavazni csak személyesen,
szavazóhelyiségben tud.

a

lakcíme

szerinti

szavazókörben

működő

Ha Ön mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága illetve fogva tartása miatt gátolt,
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. Más indokkal (pl. kényelmi okok miatt) nem lehet
mozgóurnát igényelni. A mozgóurna iránti kérelemnek
a) a helyi választási irodához
- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022.
március 30-án 16.00 óráig,
- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 1-jén
16.00 óráig,
- 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus
úton 2022. április 3-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján,
április 3-án legkésőbb 12.00 óráig kell megérkeznie.
Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakcíme szerinti
szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik (pl. másik településen),
átjelentkezéssel szavazhat. Ennek érdekében a helyi választási irodához átjelentkezési
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kérelmet kell benyújtania, melynek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
Ha Önnek van magyarországi lakcíme, de a szavazás napján külföldön tartózkodik,
Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat, amennyiben legkésőbb
2022. március 25-én 16.00 óráig kéri a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. A
külképviseletek címéről és a szavazás idejéről a www.valasztas.hu oldalon tájékozódhat.
Fenti kérelmek benyújthatók a lakcím szerint illetékes helyi választási irodához
személyesen, levélben és online (elektronikus azonosítással vagy elektronikus azonosítás
nélkül elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon). Egy adott kérelem az országgyűlési
képviselők választására és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell
külön-külön kérelmet benyújtaniuk a két választási esemény tekintetében.
A választópolgárok legkésőbb 2022. március 18-án 16.00 óráig kérhették, hogy az
országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal szerepeljen nemzetiségi
választópolgárként a központi névjegyzékben.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Veszprém megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság 5 egyéni országgyűlési képviselő-jelöltet vett jogerősen
nyilvántartásba, akiknek szavazólapi sorrendjét az alábbiak szerint sorsolta ki:
1. Grőber Attila
2.
3.
4.
5.

(Demokratikus Koalíció - Jobbik Magyarországért Mozgalom Momentum Mozgalom - Magyar Szocialista Párt - LMPMagyarország Zöld Pártja - Párbeszéd Magyarországért Párt)
Takács Máté
(Mi Hazánk Mozgalom)
Dr. Kovács Zoltán (FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt)
Dr. Horváth Gyula (Megoldás Mozgalom)
Domján Ákos
(Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Április 3-án a szavazóhelyiségben szavazni 6 órától 19 óráig lehet. Szavazásra az a
választópolgár jogosult, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel,
személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját érvényes okmányok
bemutatásával igazolja.
A választás napján egyéni országgyűlési képviselő-jelöltre, országos pártlistára, a
nemzetiségi választópolgárok – amennyiben a nemzetiségüknek van országos listája nemzetiségi listára, továbbá az országos népszavazás szavazólapján szereplő 4 kérdésben
szavazhatnak.
A szavazólapot a szavazatszámláló bizottság a választópolgár jelenlétében a bal felső
sarkában bélyegzőlenyomattal látja el, és azzal együtt átadja a szavazólapok elhelyezésére
szolgáló borítékot is.
A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
Ha Ön az országgyűlési képviselő-választáson és az országos népszavazáson is részt kíván
venni, a névjegyzéket két helyen is alá kell írnia.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére, melynek
használata nem kötelező.
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Az országgyűlési választás tekintetében érvényesen szavazni a szavazólapon szereplő
jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal
lehet, például: x, + jellel.
Az országos népszavazás tekintetében érvényesen szavazni kérdésenként csak egy
válaszra lehet, a szavazólapon szereplő IGEN vagy NEM válasz feletti körbe tollal írt két,
egymást metsző vonallal lehet, például: x, + jellel.
A szavazólapot - kitöltése után - a választópolgár borítékba helyezheti és az urnába dobja.
Ha Ön a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését
elrontotta, a szavazatszámláló bizottságtól a rontott szavazólap átadásával egyidejűleg - egy
alkalommal - új szavazólapot kérhet.
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok
akadályoz a szavazásban, általa választott segítő - ennek hiányában a szavazatszámláló
bizottság két tagjának együttes - segítségét igénybe veheti.
Tájékoztatom a Pápa városban átjelentkezéssel szavazókat és azokat a választópolgárokat,
akiknek lakcíme csak a település megnevezését tartalmazza, hogy a számukra kijelölt
szavazókörben – Pápán az Erkel Ferenc Általános Iskolában (Pápa, Korona u. 29. sz. alatti 4.
sz. szavazókör) - adhatják le szavazataikat.
Az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok a lakcímük szerinti egyéni országgyűlési
képviselő-jelöltre szavaznak, emellett országos listás szavazólapot is kapnak. A szavazólapok
elhelyezésére szolgáló zöld színű borítékon az országgyűlési egyéni választókerület
megjelölése szerepel. A választópolgár a szavazólapokat borítékba helyezi, a borítékot lezárja,
és azt az urnába dobja.
A választással és a népszavazással kapcsolatban bővebb tájékoztatás a Helyi Választási
Irodában (Polgármesteri Hivatal Pápa, Fő utca 5., I. emelet 22-24. számú iroda, telefonszám:
89/515-011, 89/515-016 és 89/515-006) kérhető. A Választási Iroda munkanapokon 7.30-tól
16.00 óráig, szerdán 17.00 óráig felkereshető.
A választással kapcsolatos információk megtalálhatók a www.valasztas.hu oldalon, a Helyi
Választási Iroda hirdetményei Pápa város honlapján (https://papa.hu/valasztasok) olvashatók.
Pápa, 2022. március 18.
Dr. Nagy Krisztina
jegyző

