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Helyi Választási Iroda  
3418 Szentistván, Széchenyi utca 10. 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  
ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS  

2022. április 3.  
 
 

Helyi Választási Iroda 
 
 
Helyi Választási Iroda (HVI) elérhetőségei:   
 
HVI vezető: dr. Hajdú András  
HVI  címe: 3418 Szentistván, Széchenyi utca 10.  
Telefonszáma: 49/438-021 
e-mail: jegyzo@szentistvan.hu  
 
 
HVI ügyfélfogadása:  
munkanapokon: 7.30 -16.00 óra között    
(Péntek délután 13.00 - 16.00 óra között ügyelet. Ügyeleti telefonszám: 30/231-5769)    
 
 

Választással kapcsolatos információk 
 
 
A szavazás ideje:    
 
2022. április 3. (vasárnap)  6.00 -19.00 óra között. 
 
 
Szavazókörök:  
 
001  Községháza (Szentistván, Széchenyi utca 10.)  
002 Civil ház (Szentistván, Széchenyi utca 12.)  
003  Művelődési Ház  (Szentistván, Hősök tere 2.) 
 
A szavazás feltétele, hogy a választópolgár  

- személyazonosságát és  
- lakcímét vagy személyazonosító jelét igazolja.   
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Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog 
gyakorlására nincs lehetőség! 
 
 
Személyazonosságát az alábbi érvényes okmányok valamelyikének 
bemutatásával igazolhatja:     
  

-  személyazonosító igazolvány (kártya formátumú vagy régi típusú, könyv 
formátumú  igazolványok)   

- Ideiglenes személyazonosító igazolvány (fóliázott kártya formátumú)  
-  vezetői engedély  
- útlevél 
- ideiglenes útlevél 
 

Kérjük, időben ellenőrizzék  igazolványuk  érvényességét! 
 
Lejárt érvényességű igazolvánnyal nem lehet szavazni!  
 
A veszélyhelyzet idején lejárt okmányokat  azonban érvényesnek kell tekinteni! 
 
Érvényesek a személyazonosságot igazoló okmányok, ha érvényességi idejük 
2020.03.11-i vagy azt követő időpont.     
 
Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi 
elismervény (A/4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság 
igazolására! 
 
 

MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE 

 
A mozgásában - fogyatékossága, egészségi állapota miatt - korlátozott 
választópolgár mozgóurnát igényelhet.  
 

A mozgóurna iránti kérelmet az alábbi módon lehet benyújtani a HVI-hez: 
 
- Levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton  
( www.valasztas.hu-n keresztül - ügyfélkapus bejelentkezés nélkül ) 
 legkésőbb:                                                 2022.  március 30. (szerda) 16.00 óráig. 

 
- Személyesen  vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton    
(www.valasztas.hu – ügyfélkapus bejelentkezéssel ):  
                                                                2022. április 1. (péntek) 16.00 óráig 

  
- 2022. április 1. (péntek)  16.00 - tól 2022. április 3. (vasárnap) 12.00 óráig 

elektronikus azonosítással elektronikus úton (www.valasztas.hu  
ügyfélkapus bejelentkezéssel):  
                                                                 
 

A mozgóurna iránti kérelem a szavazás napján 12.00 óráig az illetékes 
szavazókör szerinti Szavazatszámláló Bizottsághoz is benyújtható.  

http://www.valasztas.hu-n/
http://www.valasztas.hu/
http://www.valasztas.hu/
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ÁTJELENTKEZÉS 

 
Átjelentkezéssel az - a lakcíme szerinti névjegyzékben szereplő -  
választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a 
lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.  
 
Az átjelentkezés iránti kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. (péntek) 16.00 
óráig  kell megérkeznie a Helyi Választási irodához.   
 
Az átjelentkezési iránti kérelem benyújtható:  
-  személyesen vagy levélben az állandó lakóhely szerinti Helyi Választási Irodánál 
-  elektronikusan ( www. valasztas.hu oldalon keresztül )     
 
A korábban benyújtott átjelentkezési kérelmét a választópolgár:  
 
- 2022. március 25. (péntek) 16.00 óráig módosíthatja, 
 
- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton 2022. március   25. 
(péntek) 16.00 óráig, 
- személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikusan 2022. április 1.  
(péntek) 16-óráig visszavonhatja. 
 
 
 

KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK 
 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás 
napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy 
főkonzulátusán szavazhat.  
 
A szavazás felvétele, hogy a kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a 
külképviseleti névjegyzékbe.    
 
A külképviseleti névjegyzékbe vétel illetve annak módosítása  2022. március 25. 
(péntek) 16.00 óráig  kérhető a lakóhely szerinti HVI-nél.    
 
A választópolgár 2022. március 30. (szerda) 16.00 óráig kérheti törlését a 
külképviseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör 
névjegyzékébe.     
 
  

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK ELÉRÉSE                                         

 
A választással kapcsolatos részletes információkat, letölthető nyomtatványokat 
megtalálja a www.valasztas.hu weboldalon, illetve kérheti a Helyi Választási Irodánál. 
 
A HVI tájékoztatóit (A szavazatszámláló bizottságok tagjainak névsorát, választási 
információkat)  megtalálja a www.szentistvan.hu honlapon, a választás fül alatt.  

http://www.valasztas.hu/
http://www.szentistvan.hu/

