Tisztelt Választópolgár!
A Köztársasági Elnök Úr 2018. április 8. napjára tűzte ki az általános országgyűlési
választásokat. Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk a leggyakrabban felmerülő kérdésekben
segítséget nyújtani Önnek.
Mi a teendő, ha a választópolgár a választás napján az értesítőben megjelölt
szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik? (pl. más
településen üdül, kórházi kezelésre megy, családlátogatás miatt más településen
tartózkodik)
Ez esetben átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő a Helyi Választási Irodában. A
kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon, azaz 2018. 04. 06. napján 16:00
óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodába. Ezen időpontig kérhető ugyanígy a kérelem
visszavonása, módosítása is.
Az átjelentkezéshez szükséges kérelem nyomtatványon nyújtható be, elektronikusan a
www.valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá személyesen vagy levélben. A kérelem levélben
történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a www.valasztas.hu oldalról. Személyes
ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi
választási irodában is benyújtható a kérelem.
Az Abára átjelentkezők számára a 001. szavazókör (Béke téri iskola, 8127 Aba, Béke tér 1.)
került kijelölésre.
Mi a teendő, ha a választópolgár a választás napján külföldön tartózkodik?
(Külképviseleti szavazás)
A választás napján külföldön tartózkodó magyarországi lakcímmel rendelkező magyar
állampolgár adott országban a külképviseleteken (nagykövetség, konzulátus) szavazhat,
amennyiben külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszt elő. A
kérelemnek legkésőbb 2018. 03. 31. napján 16:00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási
Irodába.
Ugyanígy, ezen határidőig kell kérnie kérelme esetleges visszavonását vagy módosítását. A
külképviseletek címéről, valamint a szavazás idejéről ( mely egyes országokban eltérő lehet) a
http://www.valasztas.hu/kulkepviseleti-szavazas1 oldalon tájékozódhat. Fontos! Csak ezeken a
településeken élhet választójogával!
A kérelem nyomtatványon nyújtható be elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon keresztül,
továbbá személyesen vagy levélben. A kérelem levélben történő benyújtásához a
formanyomtatvány letölthető a www.valasztas.hu oldalról.
Szavazhat-e a választópolgár levélben?
Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nem szavazhat levélben.
Mi a teendő, ha a választópolgár egészségi állapota miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben a szavazás napján?

Ha a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár mozgásában korlátozva van,
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve házi őrizete, fogvatartása (előzetes letartóztatás,
szabadságvesztés) miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet
nyújthat be. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni.
Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján
felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen.
A kérelmet a szavazást megelőzően a Helyi Választási Irodához nyújthatja be legkésőbb 2018.
04. 06. napján 16:00 óráig. Amennyiben váratlan esemény miatt akadályoztatása csak a
választás napján derül ki, akkor 2018. 04. 08. napján legkésőbb 15:00 óráig a szavazatszámláló
bizottságtól kérhet meghatalmazott útján mozgóurnát.
A kérelem nyomtatványon nyújtható be elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon keresztül,
továbbá meghatalmazott útján vagy levélben. A kérelem meghatalmazottal vagy levélben
történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a www.valasztas.hu oldalról.
Amennyiben mozgóurnás szavazás lehetőségét kérte, és ezt fentebb jelölt határidőig nem vonta
vissza, a szavazóköri helyiségben nem szavazhat!
A fogyatékossággal élő választópolgár milyen segítséget igényelhet választójoga
gyakorlásának segítése érdekében?
Választójogának gyakorlása érdekében a lakcíme szerinti helyi választási irodától igényelheti
megfelelő nyomtatvány benyújtásával:
•
•

Braille-írással készült értesítő megküldését,
könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését,

Braille-írással ellátott szavazósablon igénybe vételét a szavazás során 2018. 03. 29. 16:00 óráig,
akadálymentes szavazóhelyiség igénybe vételét 2018. 04. 06. napján 16:00 óráig kérelmezheti,
mely esetben szavazni az akadálymentesített 001. szavazókörben (Béke téri iskola) lehet.
A nyomtatvány benyújtható elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá
személyesen vagy levélben. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány
letölthető a www.valasztas.hu oldalon.
Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt segítségek valamelyikét (a korábbi választások
alkalmával), az a mostani szavazásra is érvényes. A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön
által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság
két tagja.
Hol szavazhatnak a választópolgárok?
Településünkön a korábban már megszokott helyszíneken zajlik majd a szavazás. Az értesítő
tartalmazza azon szavazóhelyiség címét, ahová Önt várják.
Szavazókörök és a szavazókörök helyszínei:
001. szavazókör: Béke téri Iskola (akadálymentes szavazóhelyiség, településszinten
bejelentkezetteknek és átjelentkezetteknek is, 8127 Aba, Béke tér 1.)

002. szavazókör: Új iskola (8127 Aba, Szent István király tér 7.)
003. szavazókör: Bodakajtori Orvosi Rendelő (8127 Aba-Bodakajtor, Major u. 22.)
004. szavazókör: Belsőbárándi Művelődési ház (8128 Aba-Belsőbáránd, Kastély köz 1.)
005. szavazókör: Kultúr Közösségi Ház (8127 Aba, Rákóczi u. 4/A.)
Szavazni a választás napján, 2018. 04. 08-án 06:00 és 19:00 óra között, a lakcím szerinti
szavazókörben, személyesen lehet. A szavazásra kérjük, hogy hozza magával:
-

személyazonosításra alkalmas érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél,
jogosítvány) és

-

lakcímigazolványát

Érvényesen szavazni a jelöltek melletti karikába tett két egymást metsző, tollal írt vonallal lehet.
Egyéb kérdésével, kérésével kapcsolatban keresse bizalommal a Helyi Választási Irodát!
Elérhetőségeink:
Cím: 8127 Aba, Rákóczi u. 12. Polgármesteri Hivatal
Telefon: 06-22-430-002, e-mail: jegyzo@aba.hu
HVI vezető: Nagyné Szűcs Szabina (06-22-430-002, nagyne.szucs.szabina@aba.hu)

