
V Á L A S Z T Á S I  K Ö Z L E M É N Y  
az országgyűlési képviselők 2022. évi – 2022. április 3. napjára kitűzött – általános választásán és 

az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson 
működő helyi választási szervekről, valamint a szavazás helyéről, idejéről és módjáról 

 

Nagyiváni Helyi Választási Bizottság 

Székhely 
5363 Nagyiván, Hősök tere 5. 

(az országgyűlésiképviselő-választás és az országos népszavazás napján 
a szavazatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét gyakorolva a szavazóhelyiségben működik) 

Választott tagok 

Bajnok Matild elnök 

Földi István elnökhelyettes 

Czinege Erzsébet tag (választott) 

Czinege Nándor tag (választott) 

Szabó Imre tag (választott) 

Megbízott tagok 

Czinege Attila tag (megbízott / FIDESZ – KDNP) 

Czinege Kálmán László tag (megbízott / FIDESZ – KDNP) 

Győri István tag (megbízott / DK – JOBBIK – LMP – 
MSZP – MOMENTUM – PÁRBESZÉD) 

Lándori Gyuláné 
tag (megbízott / DK – JOBBIK – LMP – 
MSZP – MOMENTUM – PÁRBESZÉD) 

Póttagok 

Smigróczkiné Gyöngy Anikó póttag 

Tóbis László póttag 

Tóbisné Kolozsvári Tünde póttag 

Toldi Józsefné póttag 

E-mail-cím hvb@nagyivan.hu 

Honlap https://www.nagyivan.hu/hivatal/valasztas/hvb 
 

Tiszaigari Közös Helyi Választási Iroda 

Vezető Dr. Kovács Péter 

Hivatali helyiség 
5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19. 

5363 Nagyiván, Hősök tere 5. 

Telefonszám 
+36-59/513-017 / Tiszaigar 

+36-59/415-103 / Nagyiván 

Telefaxszám 
+36-59/513-017 / Tiszaigar 

+36-59/515-013 / Nagyiván 

E-mail-cím hvi@tiszaigar.hu 

Honlap https://www.nagyivan.hu/hivatal/valasztas/hvi 
 



Szavazás 

Szavazókör 001. szavazókör 

Szavazóhelyiség 
5363 Nagyiván, Fő út 68. 

– Művelődési Ház – 

Időpont 
2022. április 3. 

– 6:00-19:00 – 

Mód 

A választópolgár 
a) a lakcíme szerinti szavazókörben 

aa) a szavazóhelyiségben vagy 
ab) mozgóurnával, 

b) a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókörben 
átjelentkezéssel 

szavazhat. 

Mozgóurna 

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában 
– egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt – gátolt 
választópolgár nyújthatja be. 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet 
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 1-jén 16.00 óráig vagy 

ac) 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással 
elektronikus úton 2022. április 3-án 12.00 óráig, 

b) a helyi választási bizottsághoz meghatalmazott útján vagy 
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 
legkésőbb 2022. április 3-án 12.00 óráig 

nyújthat be. 

Átjelentkezés 

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri 
névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján 
Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől 
eltérő szavazókör területén tartózkodik. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 

Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét 
a) 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthatja, avagy – levélben történő 

vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – 
visszavonhatja, 

b) 2022. április 1-jén 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást 
követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja. 

Szavazat 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő országgyűlési 
egyéni választókerületi képviselőjelöltre, pártlistára, illetőleg országos 
népszavazási kérdésre, a jelölt neve melletti, a lista neve feletti, illetve a kérdés 
melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. 

 

Tiszaigari Közös Helyi Választási Iroda 
* Telefon: +36-59/415-103 * E-mail: hvi@tiszaigar.hu * 

* Honlap: https://www.nagyivan.hu/hivatal/valasztas/hvi * 
 


