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TÁJÉKOZTATÓ A 2018. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI 
VÁLASZTÁSOKHOZ 

 
Tisztelt Választópolgárok! 
 
A Köztársasági Elnök 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési választások időpontját. Az 
országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény alapján az újonnan 
megalakuló parlamentben a képviselők száma 199 fő lehet, 106 országgyűlési képviselőt 
egyéni választókerületben, 93 országgyűlési képviselőt pedig országos listán lehet 
megválasztani. 
Azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a 
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
vételről. Az értesítőt a választópolgárnak legkésőbb 2018. február 19. napjáig meg kell 
kapnia. Az értesítő tartalmazza annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol a szavazás 
napján a választópolgár leadhatja szavazatát. Aki az értesítőt határidőre nem kapja meg, vagy 
azt elveszíti, a helyi választási irodától legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig új értesítőt 
igényelhet (az értesítő megléte egyébként nem feltétele a választópolgár választójoga 
gyakorlásának).  
A szavazóköri névjegyzék 2018. január 11. napjától 2018. április 6-án (péntek) 16.00 óráig 
tekinthető meg hivatali munkaidőben a helyi választási irodában (Baracskai Polgármesteri 
Hivatal 2471 Baracska, Kossuth u. 29.) 
Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések  személyesen, vagy a 22/454-050/108 telefonszámon 
Borzné Indruck Edina helyi választási iroda vezető helyettesnél tehetők fel. 
Amennyiben a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország 
nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát abban az esetben, ha kérte a 
külképviseleti névjegyzékbe való felvételét. A helyi választási irodán a külképviseleti 
névjegyzékbe történő felvételt legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig lehet kérni 
személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a 
www.magyarorszag.hu honlapon. Kérelemnyomtatvány a helyi választási irodánál 
igényelhető. 
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén 
tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda 
az átjelentkezetőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti névjegyzékből, egyidejűleg 
felveszi azon településnek a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára 
kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. 
Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni 
választókerület szavazólapján szavazhat. 
A választópolgár legkésőbb 2018. április 6-án (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, 
illetve visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe. 
Az átjelentkezést személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus 
regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhetik. Kérelem nyomtatvány 
igényelhető a helyi választási irodánál is. 



A választópolgár kérheti, hogy a központi névjegyzékbe kerüljön feltüntetésre 
nemzetiségének megnevezése és azt, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi 
választópolgárként kíván szavazni.  Amennyiben a választópolgár az országgyűlési 
választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván részt venni, nem a pártlistára, hanem a 
nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavazhat és erre vonatkozó 
nyilatkozatát legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig teheti meg. A választópolgár csak 
egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben. A választópolgár 2018. 
április 6-án (péntek) 16.00 óráig kérheti nemzetiségi hovatartozása törlését és módosíthatja az 
országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát. 
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, 
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát 
kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet 2018. április 6-án (péntek) 16.00 óráig a helyi választási 
irodánál lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg 
írták és írták alá, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd 
ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell 
tüntetni),  levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a 
www.magyarorszag.hu honlapon. A szavazás napján mozgóurnát már csak a 
szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A kérelemnek a szavazás napján a szavazatszámláló 
bizottsághoz legkésőbb 15.00 óráig meg kell érkeznie. 
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben 
szavazhasson. A kérelmet a helyi választási irodához kell benyújtani legkésőbb 2018. április 
6-án (péntek) 16.00 óráig. 
A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár 
nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a 
választópolgár megadhatja a postacímét, e-mail címét vagy telefax számát, ahova a 
kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban 
szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem 
elutasítását vonja maga után. 
Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár 
lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet. 
Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 002. számú szavazókörben (Házasságkötő Terem 
Baracska, Kossuth u. 29.) lehet. 
A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel. 
A mozgásában korlátozott választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – 
kérelmére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával – az általa 
megadott címen – felkeresi. 
Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet: 

- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy 
- lakcímigazolvány ÉS személyazonosító igazolvány vagy 
- útlevél vagy 
- 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély. 

Az „Értesítő” bemutatása (amelyet a szavazatszámláló bizottság nem vesz el és mint ahogy 
korábban írtam, nem helyettesíti a szavazáshoz szükséges, érvényes okmányokat) a 
szavazatszámláló bizottságok munkáját könnyíti meg azzal, hogy a választópolgárt az 
„Értesítő”-n szereplő sorszám alapján a névjegyzékben könnyebben beazonosítja. 
Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az országos listát állító jelölő 
szervezetek, a másikon az adott választókerületi egyéni országgyűlési képviselő jelöltek 
szerepelnek. Az országos nemzetiségi önkormányzati listára azon választópolgárok 
szavazhatnak, akik kérték a nemzetiségi hovatartozásuk névjegyzékben történő feltüntetését 



az országgyűlési képviselő választásra is kiterjedő hatállyal.  Ebben az esetben azonban ők a 
jelölő szervezetek (pártok) országos listájára – mint ahogy azt korábban szintén említettem – 
nem szavazhatnak. 
Fontos, hogy az a választópolgár, aki átjelentkezéssel lakóhelyén kívül szavaz, a lakcíme 
szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. 
Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez három-három szavazófülke áll 
rendelkezésre. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A 
választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága vagy bármely más ok 
akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt, ennek hiányában a 
szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe. 
ÉRVÉNYESEN SZAVAZNI csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre és 
egy országos listára lehet, a lista, illetve a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt 
két, egymást metsző vonallal (+ vagy X) 
 
Tisztelt Választópolgárok! 
 
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy személyes adataikat tartalmazó 
dokumentumaikat mindenképpen nézzék át, hogy azok a szavazás napján 
ÉRVÉNYESEK legyenek, máskülönben a szavazatszámláló bizottság nem engedélyezi a 
szavazást. 
FONTOS, hogy a településen történt utcanév és házszámváltozások miatt módosítandó 
dokumentumaik (lakcímkártya) is érvényesek legyenek, amennyiben az utcanév és a 
házszám a szavazás napján nem egyezik a névjegyzékben szereplő utcanév és 
házszámmal, a szavazatszámláló bizottság a választópolgárt vissza fogja utasítani. A 
szavazatszámláló bizottság nem vizsgálja, hogy a korábbi utcanév és házszám mi volt, 
kizárólag az érvényes, a névjegyzék adataival egyező adatokat fogadja el és ezek alapján 
engedi a választópolgárt szavazni. 
 
A Baracskai Helyi Választási Iroda a Baracskai Polgármesteri Hivatalban (2471 Baracska, 
Kossuth u. 29.) működik. A választási iroda vezetője: Szeleczkyné Szabó Katalin, 
elérhetőségei: 22 /454-050/101, 06 30 517 8873, e-mail: jegyzo@baracska.hu. A választási 
iroda vezető helyettese: Borzné Indruck Edina, elérhetőségei: 22/454-050, 06 20 806 4735, e-
mail: szocialis@baracska.hu. 
Kizárólag a választással kapcsolatos ügyekkel a teljes hivatali munkaidőben kereshetnek 
bennünket! 
 
Baracska, 2018. február 14. 
 
Tisztelettel: 
Szeleczkyné Szabó Katalin 
HVI. Vezető 
 
 
 
 


