
Tájékoztató 
az április 8-i országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos fontosabb tudnivalókról 

 
Tisztelt Választópolgárok! 
 
Magyarország Köztársasági Elnöke a 2/2018. (I. 11.) KE határozatában az országgyűlési képviselők 
választását 2018. április 8.-ra tűzte ki. A választás egyfordulós, mandátumot az a jelölt szerez, aki a 
legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta.  
 
A választás település szintű lebonyolítása a Helyi Választási Iroda feladata, így többek között a 
választás előkészítése, szervezése, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatása, 
a választási névjegyzék vezetése, a választás technikai feltételeinek biztosítása, a szavazóköri 
eredmények összegyűjtése, továbbítása.  Ha a választással kapcsolatban bármilyen kérdésük van, 
forduljanak hozzánk bizalommal.  
 
A Helyi Választási Iroda  
vezetője Tóth Jánosné, hivatali helyiségének címe: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Csákvár 
Szabadság tér 9. 
telefonsz.: 582-310/12. mobil:06-30-292-9967, e-mail: jegyzo@csakvar.hu 
 
 
Átjelentkezés, külföldön történő szavazás, nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel, levélben 
szavazás, mozgóurna igénylés:  

1. Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő településen 
tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezés iránti kérelmet a lakcíme szerinti 
helyi választási irodánál legkésőbb április 6-án 16,00 óráig lehet benyújtani. 

2. Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a szavazás napján külföldön 
szeretne élni a választójogával, külképviseleten adhatja le szavazatát. A külképviseleti 
névjegyzékbe történő felvétel legkésőbb 2018. március 31-én 16,00 óráig kérhető a lakcím 
szerinti helyi választási irodából. 

3. Az a választópolgár, aki valamely nemzetiséghez tartozónak vallja magát, és nemzetiségi 
választópolgárként kíván szavazni, annak 2018. március 23-án 16,00 óráig kell kérnie a 
nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét, ezzel egyidejűleg azt, hogy az az országgyűlési 
képviselő választásra is terjedjen ki.  Amennyiben az országgyűlési képviselő választáson 
nemzetiségi választópolgárként akar részt venni, akkor nem szavazhat pártlistára, hanem 
csak a nemzetiségi országos önkormányzata által állított listára szavazhat az egyéni jelölt 
mellett.  

4. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a levélben szavazók 
névjegyzékébe történő felvételét március 24-én 16,00 óráig kérheti.  

5. Az a választópolgár  aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, 
fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, április 6-
án 16,00 óráig mozgóurnát igényelhet a Helyi Választási Irodánál. A szavazás napján 
mozgóurnát kérni a Szavazatszámláló Bizottságtól lehet legkésőbb 15,00 óráig.  

6. Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, erre a 
címre is igényelhet mozgóurnát, de ez esetben először át kell jelentkeznie, és az 
átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.     

       A kérelmek benyújthatóak a Helyi Választási Irodánál, vagy on-line formában a www.valasztas.hu         
       honlapon.  
 
 
 
 

mailto:jegyzo@csakvar.hu
http://www.valasztas.hu/


Szavazás:  
A szavazóhelyiségben az szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel. A névjegyzék az 
Önkormányzati Hivatalban nyitvatartási idő alatt megtekinthető. A névjegyzékből való kihagyás, 
törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2018. április 6-ig lehet kifogást benyújtani.  
 
A választópolgárok szavazataikat a szavazókörönként kialakított, alábbi címen lévő 
szavazóhelyiségben adhatják le, hogy pontosan melyikben azt a közlemúltban kézhez kapott 
választási értesítő tartalmazza, aki nem kapott ilyen értesítést, az a Jegyzőnél jelezze.  
 
Vértesbogláron a szavazóhelyiség címe: 

01. szavazókör: Vértesboglár, Alkotmány utca 7.  
 
A szavazóhelyiségekben a választás napján 6,00 órától 19,00 óráig lehet szavazni annak a 
választópolgárnak, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, és érvényes okmányokkal igazolja a 
személyi azonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. Érvényes okmányok bemutatása 
nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért az okmányok érvényességi idejét ellenőrizni 
kell. A Bicskei Okmányirodában  a személyazonosításra alkalmas okmányok megújítására, kiváltására, 
cseréjére és pótlására április 6.-án, 7.-én, és 8.-án 7,00 – 19,00 óráig tartó nyitvatartási idő alatt is van 
még lehetőség.  
A Szavazatszámláló Bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki 

- nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni, 
- nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben 
- már szavazatott, 
- megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzék aláírásával történő igazolását. 

 
A szavazás során a szavazóhelyiségben két szavazólapot kap a választópolgár,  egy egyéni  
választókerületi szavazólapot és egy országos pártlistás szavazólapot. A nemzetiségi választópolgár - 
amennyiben kérte a kiterjesztést - pártlistás szavazólap helyett nemzetiségi listára szavaz. 
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő  egy egyéni jelöltre, és egy pártra lehet.   
 
Az országgyűlési választásokkal kapcsolatban tájékozódhat a www.valasztas.hu honlapon valamint 
Vértesboglár község honlapján, közvetlenül  felvilágosításért a Helyi Választási Irodához fordulhat. 
 
 
Tóth Jánosné 
HVI vezető  
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