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FONTOSABB HATÁRIDİK
A 2018. ÁPRILIS 8-AI
ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK VÁLASZTÁSVAL KAPCSOLATBAN
(KIVONATOS KÖZLÉS)
A 2018. április 8. napjára kitőzött országgyőlési képviselı-választás eljárási
határidıinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018.(I.11.) IM rendelet
alapján a választópolgárok számára fontosabb választási idıpontokról a
következık szerint nyújtok tájékoztatást.

ÉRTESÍTİ, NÉVJEGYZÉK
A Nemzeti Választási Iroda 2018. február 19-éig személyre szóló értesítı
megküldésével tájékoztatja a választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe
vételükrıl. Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítıt az a Helyi Választási
Irodától (Polgármesteri Hivatal, Tokodaltáró, József Attila utca 31.) új értesítıt
igényelhet.
Az értesítı, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár
nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésıbb 2018. március 23-án
16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyőlési képviselık választásának
névjegyzékére is kiterjedı hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a
központi névjegyzékben.
A JELÖLTÁLLÍTÁS
Az egyéni választókerületi jelöltet legkésıbb 2018. március 5-én 16.00 óráig kell
bejelenteni.
Az országos listát legkésıbb 2018. március 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGBA DELEGÁLÁS

A választási bizottság megbízott tagját legkésıbb 2018. március 23-án 16.00
óráig lehet bejelenteni.
MOZGÓURNA

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi
állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt mozgásában gátolt, ezért
a szavazóhelyiségben nem tudja leadni szavazatát, mozgóurnát kérhet.
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A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) legkésıbb 2018. április 6-án 16:00 óráig kell megérkeznie a Helyi
Választási Irodához, VAGY
b) 2018. április 8-án - a választás napján – legkésőbb 15:00 óráig kell megérkeznie a
szavazatszámláló bizottsághoz.

ÁTJELENTKEZÉS, KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNİ SZAVAZÁS
A szavazás napján lakóhelyétıl távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa
megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein
adhatja le szavazatát.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 2018. április 6-án 16.00 óráig meg kell
érkeznie a helyi választási irodához.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemet legkésıbb 2018.
március 31-én 16.00 óráig lehet benyújtani.

A LEVÉLBEN SZAVAZÓK JEGYZÉKE
A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi
lakcímmel nem rendelkezı választópolgárt veszi fel, aki legkésıbb 2018. március 24én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben.

A KAMPÁNY
A választási kampányidıszak 2018. február 17-tıl 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.

A SZAVAZÁS
A szavazóhelyiségben szavazni 2018. április 8-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
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