Választási tudnivalók
Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
bármikor, folyamatosan kérheti a Helyi Választási Irodától, hogy a központi névjegyzékben
kerüljön rögzítésre, hogy:
 valamely nemzetiséghez tartozik,
 fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan
adhassa le szavazatát,
 a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtilthatja.
Nemzetiségi regisztráció: a választópolgár kérheti, hogy a névjegyzékben kerüljön
feltüntetésre, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben nevesített
valamely nemzetiséghez tartozik, továbbá hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi
választópolgárként kíván szavazni. Ez utóbbi esetben az országgyűlési választáson nem
pártlistára, hanem az adott nemzetiségi önkormányzat által állított listára szavaz. A
nemzetiségi regisztrációval kapcsolatos kérelmeket 2018. március 23. 16.00 óráig be kell
nyújtani ahhoz, hogy hatálya már az idei országgyűlési választásokra is kiterjedjen.
Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség: a vak és gyengénlátó
választópolgár kérheti, hogy számára az értesítő Braille írással készüljön el, továbbá Braille
írással ellátott szavazósablont vehet igénybe választójoga önálló gyakorlásához. Braille
írással ellátott szavazólap igénylésére 2018. március 29. 16.00 óráig van lehetőség. A
választópolgár jelezheti továbbá, hogy akadálymentes szavazókörben kíván szavazni.
Központi névjegyzékben szereplő adatok kiadásának tiltása: a választópolgár ilyen
tartalmú kérelem benyújtásával megtilthatja a központi névjegyzékben szereplő adatainak
kampánycélú kiadását.
Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország
területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik.
Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak
nem kell hazautaznia a választójoga gyakorlása érdekében. Úgyszintén az átjelentkezés
jogintézménye biztosítja azt is, hogy egy mozgásában gátolt választópolgár akkor is
szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban tartózkodik. Átjelentkezés iránti
kérelem benyújtására 2018. április 6-án 16 óráig van lehetőség.
Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem: amennyiben a választópolgár a
szavazás napján külföldön tartózkodik, választójogát Magyarország nagykövetségein és
főkonzulátusain gyakorolhatja. Ennek feltétele, hogy kérelme alapján a Helyi Választási Iroda
felvegye a külképviseleti névjegyzékben. A kérelem 2018. március 31-én 16.00 óráig
nyújtható be.
Mozgóurna iránti kérelem: az a választópolgár, aki az egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségben szavazni,
mozgóurnát igényelhet. A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme
szerinti szavazókörben lévő bármely címre. Ha átjelentkezéssel szavaz, akkor a településen
lévő bármely címre. Mozgóurna iránti kérelem a Helyi Választási Irodánál 2018. április 6-án
16.00 óráig nyújtható be, ezt követően pedig a Szavazatszámláló Bizottság elnökénél a
választás napján 15.00 óráig.
A kérelmek benyújthatók személyesen a helyi választási irodában, továbbá levélben és
választások hivatalos honlapján is. A kérelmek benyújtására szolgáló formanyomtatványok
megtalálhatók a www.valaszta.hu oldalon, valamint az www.oroshaza.hu/Országgyűlési
választások 2018. internetes oldalon.

A jelöltállításhoz kapcsolódó aktuális információk:
Az országgyűlési egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2018. március 5-én 16,00 óráig
kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes OEVB-nél. Az
egyéni képviselőjelölt bejelentésére az E1 jelű formanyomtatvány szolgál.
Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az E1 jelű nyomtatványon kérheti, hogy a szavazólap,
valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti
továbbá, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének
részét képező „dr.” megjelölést. A jelölt arcfényképét – ha hozzájárul fényképének a
választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez – JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel
felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni.
2018. március 5-én 16.00 óráig az összes ajánlást tartalmazó ajánlóívet vissza kell
szolgáltatni az OEVI-nek. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást (üres), legkésőbb
2018. március 6-án 16.00 óráig kell visszaszolgáltatni.
E kötelezettség elmulasztása esetén az OEVB hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A
bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft. A kötelezettség
elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni,
ha az ajánlóívek a megbírságolt jelöltön vagy párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy
megsemmisültek.
A leadott ajánlásokat az OEVI 3 napon belül ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzését csak addig
kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri az 500-at, vagy bizonyossá válik, hogy
az érvényes ajánlások száma semmiképpen sem érheti el az 500-at.
Az OEVB – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba a jelöltet.
Ha az OEVB a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a
független jelölt vagy a párt – 2018. március 5. 16.00 óráig – pótlólag újabb aláírásgyűjtő
íveket igényelhet, újabb A1-es nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és
határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.
Az országgyűlési egyéni választókerületi jelöltek szavazólapi sorrendjét az OEVB
sorsolással állapítja meg, melyre 2018. március 5-én 16.00 óra után kerül sor nyilvános ülés
keretében.
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