Pomáz Város
Helyi Választási Iroda vezetője
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23–25. Telefon: (26) 814 –300 Fax: (26) 325–640 E– mail: jegyzo@pomaz.hu honlap:
www.pomaz.hu

Tisztelt Választópolgár!
Áder János köztársasági elnök az Alaptörvény 2. cikk (3) bekezdése és 9. cikk (3) bekezdés e)
pontja, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 6. §-a alapján az
országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását, illetve az országos népszavazást
2022. április 3. napjára tűzte ki.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában
lakcímére 2022. február 11-ig megküldi.
Azt a választópolgárt, aki 2022. január 26-át követően kerül a település szavazóköri
névjegyzékébe, a helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja
a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről.
Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének
megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb 2022. március 18-án 16.00 óráig benyújtott
kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal
szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
A szavazáshoz a következő érvényes igazolványok bemutatása szükséges:
• lakcímkártya és személyazonosító igazolvány vagy
• lakcímkártya és útlevél vagy
• lakcímkártya és vezetői engedély vagy
• a régi papíralapú személyi igazolvány (lakcímigazolvány nélkül is érvényes abban az
esetben, ha tartalmazza a lakcímet).
Pomáz Városban található szavazókörök sorszáma, valamint a szavazóhelyiségek címe:
szavazókör sorszáma
001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.

szavazóhelyiség címe
2013 Pomáz, Ady E. u. 11
2013 Pomáz, Ady E. u. 11
2013 Pomáz, Beniczky u. 53.
2013 Pomáz, Beniczky u. 53.
2013 Pomáz, Iskola u. 2.
IskolaPomáz,
u. 2. Iskola u. 2.
2013
2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.

•

008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.

2013 Pomáz, Kossuth L. u. 30.
2013 Pomáz, Huszár u. 3.
2013 Pomáz, Huszár u. 3.
2013 Pomáz, Bihari u. 1.
2013 Pomáz, Mátyás király u. 2.
2013 Pomáz, Mátyás király u. 2.
2013 Pomáz, Mátyás király u. 2.
2013 Pomáz, Szent Miklós tér 1.
2013 Pomáz, Szent Miklós tér 1.

Lakcíme
szerinti
szavazókörről
a
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/valasztasiinformaciok/szavazohelyiseg-kereses internetes címen tájékozódhat.
Ha a lakcíme szerinti szavazókörhöz képest más településen szeretne szavazni, át kell
jelentkeznie. Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani. Az átjelentkezés nem
változtatja meg a lakcímét.
Külföldön is szavazhat, ehhez kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe vételét.
Tud szavazni az a választópolgár is, aki mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága, vagy
letartóztatása miatt gátolt. Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság két tagja megy el
Önhöz. Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melybe leadhatja
a szavazatát. Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania.
A kérelmek az alábbi internetes címen érhetők el:
https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek
Egy adott kérelem az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra is
vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania a két választási esemény
vonatkozásában.
Kérelmeket papír alapon a választási irodánál, vagy elektronikus úton a Nemzeti Választási
Iroda honlapján, a fenti linken terjeszthetik elő.
Fontosabb határidők:
•

Választási értesítők kiküldése: 2022.01.26. – 2022.02.11.

•

Mozgóurna igénylése online (azonosítás nélkül) és levélben: 2022.01.27. –
2022.03.30.

•

Mozgóurna igénylése személyesen: 2022.01.27. – 2022.04.01.

•

Mozgóurna igénylése online (azonosítással) és meghatalmazott útján: 2022.01.27. –
2022.04.03.

•

Átjelentkezés másik szavazókörbe: 2022.01.27. – 2022.03.25.

•

Átjelentkezés visszavonása online (azonosítás nélkül) és levélben: 2022.01.27. –
2022.03.25.

•

Átjelentkezés visszavonása személyesen, online (azonosítással): 2022.01.27. –
2022.04.01.
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•

Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása: 2022.01.27. – 2022.03.25.

•

Külképviseleti névjegyzékből való törlési kérelem benyújtása:2022.01.27. –
2022.03.30.

•

Határon túliak regisztrációs kérelmének benyújtása: 2022.01.11. – 2022.03.09.

•

Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása: 2022.01.11 – 2022.03.18.

•

Szavazási levélcsomag személyes átvétele: 2022.03.19 – 2022.04.03.

•

Szavazási levélcsomag leadása külképviseleten: 2022.03.19 – 2022.04.03.

•

Braille-írásos szavazósablon igénylése: 2022.01.11 – 2022.03.25.

•

Akadálymentes szavazóhelyiség igénylése: 2022.01.11 – 2022.03.30.

•

Nemzetiségi névjegyzékből való törlés benyújtása online (azonosítás nélkül) vagy
levélben: 2022.01.11 – 2022.03.30.

•

Nemzetiségi névjegyzéki törlés személyesen, online (azonosítással): 2022.01.11 –
2022.04.01.

•

Külképviseleti szavazás: 2022.04.02 – 2022.04.03.

A Pomázi Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Cím: 2013. Pomáz Kossuth Lajos út 23-25.
Személyes ügyintézés: Pomázi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
2013 Pomáz, Luppa Vidor utca 12.
Telefon: 06 (26) 814-300
Fax: (26) 325–640
E-mail: valasztas@pomaz.hu

Pomáz, 2022. január 25.

dr. Balogh Pál
jegyző
HVI vezető
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