TÁJÉKOZTATÓ A 2022-ES MAGYARORSZÁGI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSRÓL
A KÁRPÁTALJÁN ÉLŐ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRE
I.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok:
Aki korábban már kérte a felvételét a névjegyzékbe, annak nem kell újra regisztrálnia!

Ha Ön korábban még nem regisztrált és élni szeretne szavazati jogával, legkésőbb a választást megelőző 25. napig
kérnie kell a választói névjegyzékbe történő felvételét.

A kérelem előterjeszthető elektronikusan a valasztas.hu weboldalon, illetve a kérelem kitöltéséhez segítséget kérhet
Magyarország ungvári és beregszászi konzulátusain.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok a névjegyzékbe vételt követően levélben szavazhatnak.
A választópolgárnak a névjegyzékbe vételi kérelemben kell nyilatkoznia arról, hogy melyik kárpátaljai konzulátusra kéri a
szavazási levélcsomag kézbesítését.
Ha a korábbi választáshoz képest eltérő helyre kéri a szavazólapot, erre vonatkozó bejelentését megteheti:
1.
online a Nemzeti Választási Iroda honlapján: valasztas.hu
vagy
2.
a kérelem kitöltéséhez segítséget kérhet Magyarország ungvári vagy beregszászi konzulátusain.

II.
A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok:
személyesen szavazhatnak a magyarországi lakóhelyük szerint kijelölt szavazókörben.
Ha a szavazás napján Kárpátalján tartózkodnak, és Magyarország ungvári vagy beregszászi konzulátusán
szeretnének szavazni, legkésőbb a szavazás napját megelőző 9. napon be kell érkeznie a külképviseleti névjegyzékbe vételre
irányuló kérelemnek a magyarországi lakóhelyük szerinti helyi választási irodába. (A kérelem a valasztas.hu oldalon keresztül
nyújtható be, a szavazás előtti 66. naptól.)
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik jelentkeztek a külképviseleti szavazásra, a kiválasztott
külképviseleten, a szavazás napján helyi idő szerint 6 és 19 óra között adhatják le szavazatukat kizárólag személyesen, a
korábban kiválasztott konzulátus szavazóhelyiségében.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságukat igazolják érvényes magyar: személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel
vagy vezetői engedéllyel.
Javasoljuk, hogy a választópolgárok kövessék majd figyelemmel a magyar sajtótermékeket, a külképviseletek
honlapjait és facebook-oldalait, amelyeken folyamatosan közzétesszik az aktuális információkat a teendőkről és a
határidőkről!
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