
 
 

 

 

 



Tisztelt Választópolgárok! 

  

Magyarország Köztársasági Elnöke a 2/2018. (I.11.) KE határozatával  

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása  

időpontját  

2018. április 8. (vasárnap) napjára 

tűzte ki 

 

Az alábbiakban szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a választáshoz kapcsolódó 

fontosabb tudnivalókra. 

 

Az országgyűlési képviselők általános választásán választójoggal rendelkezik minden 

nagykorú magyar állampolgár, kivéve azt, aki a közügyektől való eltiltás hatálya alatt áll, 

vagy akit a bíróság kizárt a választójogból, mert annak gyakorlásához szükséges belátási 

képessége nagymértékben csökkent vagy teljes mértékben hiányzik. 

 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben 

szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2018. február 19-ig értesítő megküldésével tájékoztatja 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről. A 2018. február 9-ét követően a település szavazóköri 

névjegyzékébe kerülő választópolgárt a helyi választási iroda tájékoztatja, értesítő átadásával 

vagy megküldésével. 

 

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek személyesen a helyi 

választási irodában igényelhetők (Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal, Felcsút, Fő 

utca 75.), illetve letölthetők a www.valasztas.hu és http://www.felcsutihivatal.hu 

weboldalról. 

 

Felcsúti Helyi Választási Iroda 

    8086 Felcsút, Fő utca 75. 

    Telefon: +36 (22) 594-036 

            E-mail: jegyzo@felcsut.hu 

     

       HVI vezető: Dr. Sisa András jegyző 

 

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


Országgyűlési képviselők választása - 2018. április 8. 

 

Általános információk (a linkre kattintva olvashatóak) 

www.valasztas.hu/valasztopolgaroknak 

 

Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek  

www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 

 

Kérelmek magyarországi lakcímmel nem rendelkezőknek   

www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-nem-rendelkezoknek 

 

 

Letölthető nyomtatványok 

 

Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek 

Átjelentkezés másik szavazókörbe 

Mozgóurna igénylése 

Külképviseleti névjegyzékbe vétel 

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel 

 

Kérelmek magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak 

 

Névjegyzékbe vétel  

 

Értesítési cím vagy szavazólap-átvételi hely módosítása 

 

Névjegyzékbe vétel meghosszabbítása 

 

Névjegyzékből törlés 

 

 

A fenti kérelmek benyújthatók: 

 személyesen, a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi 

választási irodában, 

 levélben, a lakóhelye szerinti helyi választási irodához címezve, 

 online, a valasztas.hu honlapon keresztül. 

http://www.valasztas.hu/valasztopolgaroknak
http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek
http://www.valasztas.hu/atjelentkezesi-kerelem-benyujtasa
http://www.valasztas.hu/mozgourna-igenylese
http://www.valasztas.hu/kulkepviseleti-nevjegyzekbe-veteli-iranti-kerelem-benyujtasanak-szabalyai
http://www.valasztas.hu/nemzetisegi-nevjegyzekbe-vetel-iranti-kerelem-benyujtasanak-szabalyai
http://www.valasztas.hu/regisztracio
http://www.valasztas.hu/adatmodositas
http://www.valasztas.hu/a-regisztracio-meghosszabbitasa
http://www.valasztas.hu/torles-a-nevjegyzekbol
http://www.valasztas.hu/


 

Lakosságot érintő határidők: 

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása:     2018. március 31. 16 óra 

Átjelentkezési kérelem benyújtása:             2018. április 6.      16 óra 

Mozgóurna igénylése:                                                                   2018. április 6.      16 óra  

Mozgóurna igénylése  

a választás napján  a Szavazatszámláló Bizottságnak címzetten:  2018. április 8.     15 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 


