
Választási tájékoztató II. 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezései alapján értesítem a kerület lakosságát a  
 

2022. március és április hónap fontosabb választási időpontjairól: 

 

1. 
 

2022. március 19. – április 3. szavazási levélcsomag átvétele 

 

Az, aki a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, az legkésőbb a 

szavazás napján veheti át a szavazási levélcsomagot. 
 

 

2.  2022. február 12. – április 3. kampányidőszak 

 
A választási kampányidőszak február 12. napjától április 3. napján a 

szavazás befejezéséig tart. 

 

 

3. 2022. március 19. – április 3. szavazási levélcsomag leadása  

 

a) postai úton a Nemzeti Választási Irodának címezve 
A szavazás szavazólapját tartalmazó válaszborítékot úgy kell visszaküldeni 

postai úton a Nemzeti Választási Irodának, hogy április 3. napján 19 óráig 

megérkezzen. 
 

b) külképviseleten 

A szavazási levélcsomagot a külképviseleten március 19. napjától, 

valamint a külképviseleti szavazás időtartama alatt lehet leadni. 

 

c) országos egyéni választókerületi választási irodában  

A szavazási levélcsomagot bármely egyéni választókerületi választási 

irodában le lehet adni április 3. napján 6 és 19 óra között. 
 

 

4. 2022. április 2. – április 3. külképviseleti szavazás 

 

A külképviseleten a magyarországi szavazás napján, valamint az 

amerikai kontinensen a magyarországi szavazást megelőző napon, helyi 

idő szerint 6 és 19 óra között, Algériában, Angolában, Nagy-Britanniában, 
Írországban, Nigériában, Portugáliában és Tunéziában 6 és 18 óra között, 

Ghánában, Marokkóban és Szenegálban 6 és 17 óra között lehet szavazni. 
 

 

5. 2022. április 3. országgyűlési képviselők választása és országos népszavazás 

 

A magyarországi szavazás napján a szavazókörben, átjelentkezett 
szavazókörben vagy mozgóurna segítségével szavazhat – érvényes 

személyazonosító okmányai bemutatását követően – 6 és 19 óra között.  
Érvényesen szavazni az országgyűlési képviselők általános választásán 
csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre és egy országos 

listára lehet, a lista, a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal 

írt két, egymást metsző vonallal („+” vagy „X”). 
Érvényesen szavazni az országos népszavazáson csak a hivatalos 
szavazólapon szereplő kérdésre lehet, az igen vagy a nem válasz alatti, 

melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal („+” 

vagy „X”).  
 

A fentieken túlmenően a legfrissebb információk a www.bp18.hu - Választás 2022 menüpont alatt, valamint a 

vtr.valasztas.hu honlapon találhatóak! 
OEVI 

https://www.bp18.hu/component/k2/item/21861-valasztas-2022
http://www.valasztas.hu/

