
VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 
a választópolgárok számára a 2022. április 3. napjára kitűzött 

országgyűlési választásról és országos népszavazásról 

 

Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását a Köztársasági Elnök 2022. 

április 3. napjára tűzte ki, ahol egyéni képviselőjelöltekre, illetve országos listákra (párt, 

illetve nemzetiségi) szavazhatunk. 

 

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. A választójoggal rendelkező 

választópolgárok egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének a választókerületükben egyéni 

országgyűlési képviselőnek, másrészt dönthetnek arról, hogy az országos pártlistáról melyik 

pártot támogatják. Az országgyűlési képviselők választása során a választópolgárok 106 egyéni 

országgyűlési képviselőt választhatnak, országos listán pedig 93 országgyűlési mandátum sorsa 

dől el. 

 

A kampányidőszak 2022. február 12. napján indul és 2022. április 3-án 19.00 óráig tart. 

 

Fejér megye 03 választókerületének jelöltjei az alábbi linken tekinthetők meg: 

https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/egyeni-valasztokeruletek/07-03?tab=candidates 

 

Az országos listák itt érhetők el: 

https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/orszagos-listak?tab=parties 

 

Ugyanezen a napon, azaz 2022. április 3. napján kerül lebonyolításra Magyarország 

Kormánya által kezdeményezett országos népszavazás. 

 

A népszavazás kérdései az alábbi linken olvashatóak: 

https://vtr.valasztas.hu/nepszavazas2022 

 

Tordas Község területén 2 szavazókör került kialakításra 

Szavazás helyszíne mindkét szavazókörben: 

 

HANGYA MŰVELŐDÉSI HÁZ 

2463 Tordas, Szabadság út 55. 

 

001. szavazókör   

(típusa: normál, település színtű lakcímmel rendelkezők, átjelentkezettek, akadálymentes) 

Megközelítése a művelődés ház főbejáratán keresztül. 

 

002. szavazókör: 

(típusa: normál, akadálymentes) 

Megközelítése a művelődési ház udvarán keresztül) 

 

https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/egyeni-valasztokeruletek/07-03?tab=candidates
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/orszagos-listak?tab=parties
https://vtr.valasztas.hu/nepszavazas2022


A 001. szavazókörbe tartozó utcák: 

 

Abasári utca 

Csillagfürt lakókert 

Dáridó utca 

Erdőmajor 

Erdőmajori út 

Fábrika sor 

Furmint utca 

Hárslevelű utca 

Holdvilág sor 

Kadarka utca 

Kékfrankos utca 

Külterület 

Muskotály utca 

Páskom utca 

Petőfi út 

Rákóczi út 

Rizling utca 

Szabadság út 

Szent Orbán utca 

Szürkebarát utca 

Zalagyöngye utca 

A 002. szavazókörbe tartozó utcák: 

 

Arany János út 

Dózsa György út 

Gárdonyi Géza utca 

Gesztenyés út 

Gyúrói út 

Hangya sor 

Jókai utca 

Kölcsey utca 

Köztársaság út 

Sajnovics tér 

Somogyi Béla utca 

Sport utca 

Széchenyi utca 

Vajda János utca 

Vörösmarty utca 

 

 

 

 

 

 

Mozgóurna iránti igény: 

Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a 

szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő. 

https://www.valasztas.hu/mozgourna-igenylese 

 

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 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 mennyiben a választással kapcsolatban további kérdése merül fel, a HVI munkatársai 

készséggel állnak rendelkezésre. 

 

A szavazáshoz szükséges igazolványok: 

 

A személyazonosság igazolására a magyar hatóságok által kiállított érvényes 

igazolványok (kártya formátumú személyazonosító igazolványok, régi típusú könyv 

https://www.valasztas.hu/mozgourna-igenylese


formátumú személyazonosító igazolványok, ideiglenes személyazonosító igazolvány, vezetői 

engedély, útlevél, ideiglenes útlevél) Lejárt érvényességű igazolvánnyal nem lehet szavazni, 

azonban ÉRVÉNYES a személyi igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha 

érvényességi ideje 2020. március 11-i vagy azt követő időpont. 

 

Személyazonosító vagy lakcím igazolására a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

érvényes hatósági igazolvány (lakcímkártya) vagy hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás 

a személyazonosító jelről. 

 

A Helyi Választási Iroda elérhetősége: 

dr. Zay Andrea, jegyző, HVI vezető 

 

• Telefon: 06-20-280 3084 

• E-mail: jegyzo@tordas.hu 

 

Kalocsai-Balogh Hajnalka HVI jogi helyettes 

• Telefon: 06-20-248 3320 

• E-mail: ado@tordas.hu 

 

Cravero Teréz HVI tag 

• Telefon: 06-20-245 6594 

• E-mail: titkarsag@tordas.hu 

 

A Helyi Választási Iroda címe: 

• Tordasi Polgármesteri Hivatal 

• 2463 Tordas, Szabadság út 87. 
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