
Közlemény 

a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választásról 

 

 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési 

képviselő-választást. 

 

Szavazni egyéni jelöltre és országos pártlistára lehet. 

 

A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon 

ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az 

országos pártlistára) vagy 

ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési 

választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi 

listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). 

 

Szavazni 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 

 

A választópolgárok a lakóhelyükön szavazhatnak. (Amennyiben a szavazás napján nem 

lakóhelyén tartózkodik a lakóhelye szerint illetékes választási irodához benyújtott kérelemben 

kérheti, hogy ott szavazhasson ahol a szavazás napján tartózkodik. Az átjelentkezésre irányuló 

kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy 

levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.) 

A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig lehet 

bejelenteni. 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 

31-én 16.00 óráig kell megérkeznie.  

A névjegyzékbe történt felvételükről a választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda 

értesítette 2018. február 19-ig. (Ha az értesítést nem kapja meg vagy 2018. február 19. után 

létesít lakóhelyet a választópolgárnak a helyi választási iroda adja át az értesítőt.) 

 

Szavazni személyesen a lakóhely szerint illetékes szavazókörben lehet. 

 

A korábbi évekhez hasonlóan a mozgásában korlátozott személy kérheti, hogy mozgóurna 

igénybevételével szavazhasson. Kérelmét írásban 2018. április 6-án 16.00 óráig nyújthatja be 

a helyi választási irodának, illetve 2018. április 8-án 15.00 óráig – szintén írásban – a 

szavazatszámláló bizottságnak. 

 

A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2018. április 11-én 

16.00 óráig tekinthető meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Közlemény 

a helyi választási irodáról 

 

 

A választással kapcsolatos helyi feladatokat a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban (9737 

Bük, Széchenyi u. 44., telefonszám: 94/358-006; e-mail: buk@t-online.hu;fax: 94/558-312) 

működő helyi választási iroda látja el Bük és Iklanberény települések vonatkozásában. 

Vezetője a jegyző, hirdetményei a Hivatal hirdetőtábláján kerülnek kifüggesztésre. 

A választással kapcsolatos legfontosabb információkat az önkormányzatok honlapján 

www.buk.hu  és www.iklanbereny.hu is közzétesszük. 

A választással kapcsolatos további információk találhatók a www.valasztas.hu oldalon és ott 

névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek elektronikus benyújtására is lehetőség van. 

 

 

   Dr. Tóth Ágnes jegyző, HVI vezető 
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