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 TÁJÉKOZTATÓ 
 
Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását Áder János köztársasági elnök 
úr 2022. április 3. napjára tűzte ki, amelyen egyéni képviselőjelöltekre, illetve országos 
listákra szavazhatnak a választópolgárok. 
 
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. Az országgyűlési képviselők 
választása során a választópolgárok 106 egyéni országgyűlési képviselőt választhatnak, 
országos listán pedig 93 országgyűlési mandátumot lehet elnyerni. 
 
Ugyanezen a napon, azaz 2022. április 3. napján kerül lebonyolításra négy kérdésben a 
Magyarország Kormánya által kezdeményezett országos népszavazás is. 
 
Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat, az állandó lakóhelye alapján 
kerül meghatározásra, Koroncó településen 2 szavazókör található: 
001 számú szavazókör:  9113 Koroncó, Rákóczi u. 46. Szolgáltatóház 
002 számú szavazókör 9113 Koroncó, Szent László u. 56. Nyugdíjas Klub 
 
A fenti szavazókörökben a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig adhatják le a 
választópolgárok a szavazataikat.  
 
Az állandó lakóhely alapján történő szavazás helyett a következő lehetőségek állnak a 
választópolgárok rendelkezésére: 
 
ÁTJELENTKEZÉS 
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgár nyújthatja be 2022. január 27-től, aki a szavazás napján 
Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő 
szavazókör területén tartózkodik. 
 
A benyújtás módja: 
- elektronikusan, 
- személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye 
szerinti helyi választási irodánál (HVI-nél). 
- levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél. 
A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig kell 
a HVI-hez megérkeznie. 
 
Az átjelentkezett választópolgár az állandó lakcíme szerinti egyéni választókerületi 
jelöltekre és az országos listákra szavazhat, továbbá a népszavazás kérdéseire is leadhatja 
voksát. 

A kép nem jeleníthető meg.



Az átjelentkezés visszavonható, annak levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül 
elektronikusan 2022. március 25-án 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus 
azonosítással elektronikusan április 1-jén 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. 
 
KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS IRÁNTI KÉRELEM 
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre 
irányuló kérelmet terjeszthet elő 2022. január 27-től. 
 
A benyújtás módja: 
- elektronikusan, 
- személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye 
szerinti HVI-nél, 
- levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél. 
A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig kell 
a HVI-hez megérkeznie. 
 
A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kérelemben megadott országban a 
nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat a lakcíme szerinti szavazólapon szereplő 
jelöltekre, illetve az országos listákra, illetve a népszavazás kérdéseire. 
A külképviseleti szavazás iránti kérelem visszavonható, annak március 30-án 16.00 óráig 
kell a HVI-hez megérkeznie. 
 
MOZGÓURNA IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSA 
Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a 
szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő 2022. 
január 27-től. 
 
A benyújtás módja: 
- elektronikusan, 
- írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján annál a HVI-nél, amelynek 
szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel (így ha átjelentkezés miatt másik 
településen szavaz a választópolgár, oda szükséges a kérelmet benyújtani). 
 
A benyújtás határideje: a kérelmet levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül 
elektronikus úton március 30-án 16.00 óráig, míg személyesen vagy elektronikus 
azonosítással elektronikus úton április 1-jén 16.00 óráig, ezt követően a szavazás napján 
12.00 óráig elektronikus azonosítással elektronikus úton a HVI-nél, vagy papír alapú 
kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál lehet benyújtani. 
 
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektronikusan a www.valasztas.hu 
honlapon keresztül (elektronikus azonosítás nélkül, valamint elektronikus – ügyfélkapus 
– azonosítással), továbbá levélben vagy személyesen. 
 
Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Koroncói Polgármesteri 
Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre.  
Ha kérelem formanyomtatványra van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu 
honlapon, vagy beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hivatalban. A szavazóköri 
névjegyzékhez kapcsolódó fenti kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási 
időben keressék Perjámosi Csabáné igazgatási ügyintézőt (tel: 96/556-606). 


