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LitérHelyiYálasztásilroda(HVI)vezetőjekénta2022.április 3,napjárakííűzöttországgyűlési
képviselők választásával összefiiggésben a 2022. április 3. napjára kití;zött országgyűlési
képviselő-váIasztás és országos népszavazási eljárások határidőinek és hatámapjainak
megállapításárőI szőlő Il2022. (L11.) IM rendelet alapján az aláhbiváIasztásíközleményt adom
ki:

Névjegyzék

Aválasztás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a Nemzeti Y álasztási Iroda §VI)
elkészíti az elektronikus szavazóköri névjegyzéket, amelyben aválasztáson szavazati joggal
rendelkező váIasztőpolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési jog keretében bárki
jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a központi névjegyzékb"n. Á betekintés jogát
a magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti HVI-ben, a magyarcrszágí
lakcímmel nem rendelkező választőpolgár az NVI-ben gyakorolhatja. A választőpolgámak
nincs lehetősége a többi válasáópolgár központinévjegyzéki adataiban történő betekintésre.
A választás kitűzésétől anévjegyzéklezánásáig (2022. április 1. 16.00 őráig) a HVI-ben barki
megtekintheti a település szavazőköri névjegyzékeinek adatait. A váIasúőpolgárok személyes
adatainak védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak a választőpolgarok nevére és
lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező váIasztópolgár a2022. április 3. napjárakítűzött
országgyűlési képviselők általánosválasztásánés azországos népszavazásokon való részvétele
érdekében névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének meghosszabbítását, illetve a
névjegyzékben szereplő adatai módosítását 2022, március 9-én 16.00 óráig kérheti.

Ertesítő

Azt aválasztőpo|gárt, aki legkésőbb 2022. január 26-ána szavazőköri névjegyzékbenszerepelt,
a Nemzeti Yálasztási lroda 2022. február ll-ig értesítő megküldésével té1ékoztatla a
szav azőköti név j e gy zékb e v éte 1 érő 1.

A választőpolgár - ha valamilyen okból nem kapta meg az értesítőt az megsemmisült vagy
elveszett -, a helyi váIasztási irodától új értesítőt igényelhet. Az értesítő a választőpolgát
szavazatijogának gyakorlásával kapcsolatos alapvető információkat is tartalmazza.

Szavazás

Aszavazőhelyiségben szavazni2022. április 3-án 6.00 őrátől19.00 óráig lehet.
A külképviseleten 2022. április 3-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.
Azokon a külképviseleteken, ahol azidőeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 őra,
a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az
amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2022. április 2-án,helyi idő szerint 6.00 és
19.00 óra kőzöttlehet szavazn|

szavazás átielentkezéssel:
Haaválasztópolgár Magyarországteriletén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazőkörtől
e ltérő helyen tartózkodik, átj elentkezé s s e l szav azhat,
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Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához
Azátjelentkezőválasztópolgárátjeleríkezésikérelmét
a) 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthatjavagy - levélben történő vagy elektronikus
azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja,
b)2022. április 1-jén 16.00 őráig- személyes vagy elektronikus azonosítástkövető elektronikus
benyújtás esetén - visszavonhatj a.

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési helye, személyi azonosítőja
adatokon túl taítalmazniakell annak a településnek a megjelölését (Budapest esetén kerületet
is), ahol a v álasztőpolgár szav azni kív án.
Balatonalmádlban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazőkör: a 4. számú szavazőkör a
Pannónia Kulturális Központ Felső szintje.

szavazás külképviseleten:
Ha a szavazőköri névjegyzéken szereplő választőpolgát a szavazás napján külftldön
tartózkodik,hazánk külképviseletein adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti
illetékes helyi válasúásifuodavezetőjétőI- személyesen vagy levélben vagy elektronikusan -
kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március
25-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
Kérelem nyomtatvány kérhető a helyi választásiirodában, vagy letölth ető ahivatalos honlapról.
A kérelemnek a választőpolgár neve, születési neve, születési helye, személyi azonosítőja
adatokon túl tarta|mazniakell annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választőpolg-ár
szavazni kíván. Meg lehet adni értesítési címet is (e-mail, fax, postai cím), ha nem csak a
lakcímiikre, hanem más értesítési címre is kérik megküldeni az értesítést a kérelem
elbírálásáról.

] Uozgóurna

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazőköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartásamiatt gáíoltváIasztőpolgar nyújthatja bé.
Egyéb indokra pl.: munkavégzést kötelezettség teljesítése, alapján nincs lehetőség mozg-óurna
igénylésére.
A válasáópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. március
30-án 16,00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április l-jén 16.00
őráig,
ac) 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022.
április 3-án 12.00 őráig,
b) az illetékes szavazatszámlálő bizottsághoz meghatalmazott ittján vagy meghatalm azással
nem rendelkező szeméIy áItalikézbesítésével legkésőbb2022, április 3-án12.00 őráig
kell megérkeznie.
Mozgóurna iránti igényt meghatalmazotlútjánis be lehet nyújtani (ebben az esetben a kérelmet
a meghatalmazott Írja alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalm azást is csatolni kell).



Fo gyatéko ss á g gal élő v á|asztó p o lgár által igényelt s egíts ég

A fogyatékossággal élő választőpolgár a következő segítséget igényelheti választőjogának
gyakorlása érdekében aválasztási irodától. Braille-írással készült értesítő megküldése, melyet
a választőpolgár 2022, jartuát 25. 16:00 óráig igényelhet; könnyített formában megírt
tájékoztatő anyag megküldése, amely a választást megelőző 68. napig, 2022. január 25-ig
igényelhető; Braille-írással ellátott szavazősablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a
mozgőutnás szavazás során, melyet 2022. március 25-ig tudnak a szavazőpolgírok kérni;
akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása, melyre vonatkozóan kérelem 2022. március 30-
ig nyújtható be.

Avá|asztási karnpány

A kampányidőszak 2022. február 12-ről2022. április 3-án 19.00 őtáigtafi,
2022. április 3-án nem folytatható kampánytevékenység
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazőhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazőhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratátőI számitott 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kíviil az e területen belül tartőzkodő választőpolgár
választőiakaratánakbefolyásolásáraalkalmasmódon.

Szavazókörök Litéren:

Szav azőkőr m egnevezése sorszámm al szavazóhelyiség címe
1 Községháza* Litér. Almos u. 37.

2. Ertl Pálné MűvelődésiHáz és Könyvtár Litér. Ond utca 1

* Akadálym en l e s en ru e gköze l ít h e t ő s zav azókö r

A választással kapcsolatos információk a w,\\a\,.valasztas.hu honlapon, illetőleg helyi
információk a település hivatalos honlapján: www.liter.hu lválasztási közlemények rovatban
olvashatók.

A váIasztással kapcsolatos tájékoztatást a Litéri Közös Önkormányzaíi Hivatalban (Litér,
Álmos utca37,) működő Helyi Választási Iroda munkatánsaíadnak hivatali munkaidőben.

Litér 2022. február 14.

Helyi
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