
TUDNIVALÓK A SZAVAZÁSRÓL 

1. Mikor lesz a választás? 

2018. április 8-án vasárnap választás lesz. 

Reggel 6 órától este 7 óráig lehet szavazni. 

2. Mire lehet szavazni? 

A választás arról szól, hogy kik jussanak be az Országgyűlésbe.  

 

Az Országgyűlés ugyanaz, mint a Parlament. 

Az Országgyűlésben alkotják a törvényeket. 

Az Országgyűlésben képviselők vannak. 

Arról lehet szavazni, hogy ki legyen képviselő. 

Amikor elmegy szavazni, két szavazólapot kap. 

 

Az egyik szavazólapon személyek közül lehet választani. 

Egy személyt választhat ki. 

Akire a legtöbben szavaznak, az lesz képviselő. 

A másik szavazólapon pártlisták közül lehet választani. 

A pártlistákat a pártok állítják össze. 

A pártlistán olyan emberek vannak, akik képviselők szeretnének lenni. 

A pártlistákról is be lehet jutni az Országgyűlésbe. 

Egy pártlistára lehet szavazni. Ha sokan szavaznak egy listára, onnan 

sokan lesznek képviselők. 

Magyarországon élnek nemzetiségi emberek is. 

A nemzetiségi emberek bolgárok, görögök, horvátok, lengyelek, 

németek, örmények, romák, románok, ruszinok, szerbek, szlovákok, 

szlovének vagy ukránok. 

A nemzetiségi emberek magyar állampolgárok. 

A nemzetiségi emberek eldönthetik, hogy pártlistára vagy nemzetiségi 

listára szavaznak. 

Erről előre kell dönteni. Aki nem dönt, az pártlistára szavazhat. 

A nemzetiségi listáról olvashat az interneten. 

Ezt kell beírni: www.valasztas.hu/gyakran-ismetelt-kerdesek 

3. Hol lehet szavazni? 
A mellékelt levélből írja fel, hogy hova kell mennie szavazni. Ezt a levelet értesítőnek is hívják. 

Tegye el jól a levelet. 

Ha 2018. március 10-ig nem kapott levelet, szóljon a Helyi Választási Irodának. 

A Helyi Választási Irodák címeit megtalálja az interneten. 

Ezt kell beírni: www.valasztas.hu/elerhetosegek 

4. Mit kell vinni a szavazásra? 

Lakcímkártyát és személyi igazolványt vigyen. 

Az is jó, ha lakcímkártyát és útlevelet visz. 

Az is jó, ha lakcímkártyát és jogosítványt visz. 

Fontos, hogy az iratai érvényesek legyenek. 

Ha nem érvényesek az iratai, az okmányirodában tud újat 

csináltatni még a választás előtt. 

  + 

 

5. Hogyan tud szavazni? 
A szavazás napján menjen el a levélben írt címre. 

Ott fog ülni a szavazatszámláló bizottság. 

Ez a bizottság számolja össze a szavazatokat. 

A bizottság elkéri az iratait. Kikeresik egy papíron a nevét és a 

lakcímét. 

Ezt a papírt névjegyzéknek hívják. 

Majd Ön aláírja a névjegyzéket. 

 

Utána kap két szavazólapot és egy borítékot. 

Ellenőrizze, hogy a szavazólapokon van-e pecsét. 

Ha nincs pecsét, szólni kell a bizottságnak. 

A szavazólapokkal és a borítékkal menjen be a függöny mögé. 

 

Azért fontos bemenni a függöny mögé, mert akkor mások nem látják, 

hogy kire szavaz. 

Az egyik szavazólapon személyek közül választhat egyet. 

A másik szavazólapon pártlisták közül választhat egyet. 

A nevekhez körök tartoznak. Ezekben a körökben tudja 

megjelölni a válaszát. 

http://www.valasztas.hu/gyakran-ismetelt-kerdesek
http://www.valasztas.hu/elerhetosegek


Válassza ki azt, akit szeretne. A hozzá tartozó körbe tegyen egy X-et.  

Egy lapra csak egy X-et tehet. 

A szavazólapokat tegye be a borítékba. Jöjjön ki a függöny 

mögül. 

 

 

A borítékot egy nagy dobozba tudja bedobni. 

A dobozt szavazóurnának hívják. 

Ebben a dobozban gyűjtik a szavazatokat. 

 

Ha bizonytalan, kérjen segítséget a bizottságtól. 

Ők szívesen segítenek. 

KÉRELMEK 

a.) Máshol szeretnék szavazni, mint ami a levélben van 

Levelet kap arról, hogy hova mehet szavazni. 

Ha máshol szeretne szavazni, át kell jelentkeznie. 

Az országban bárhova átjelentkezhet. 

Az átjelentkezés azt jelenti, hogy máshol szavazhat. 

Az átjelentkezés nem változtatja meg a lakcímét. 

Ha át akar jelentkezni, kérelmet kell írni. 

Akkor fogadják el, ha megkapják 2018. április 6. péntek délután 4 óráig.  

b.) Mozgáskorlátozott vagyok, akadálymentes helyen szeretnék szavazni 

Joga van olyan helyen szavazni, ami akadálymentes. 

Az akadálymentes azt jelenti, hogy kerekesszékkel vagy elektromos székkel be lehet oda menni. 

Ha akadálymentes helyen szeretne szavazni, kérelmet kell írni. 

Akkor fogadják el, ha megkapják 2018. április 6. péntek délután 4 óráig. 

 

c.) Nem tudok elmenni szavazni, mozgóurnát szeretnék 

Akkor is szavazhat, ha például betegen fekszik, vagy letartóztatták. 

Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz. Ketten fognak menni. 

Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. 

A mozgóurna egy doboz, amiben leadhatja a szavazatát. 

Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell írni. 

A kérelmet nem muszáj Önnek megírni. 

Megírhatja olyan személy is, akinek meghatalmazást ad. 

Akkor fogadják el, ha megkapják 2018. április 6. péntek délután 4 óráig a Helyi Választási 

Irodához, vagy a szavazás napján 3 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. 

 

d.) Látásproblémáim vannak, Braille írásos szavazást szeretnék 

Ha Ön vak vagy gyengénlátó, kérheti Braille írásos levél megküldését. 

Kérheti, hogy a szavazáskor Braille írásos sablont használhasson. 

Ugyanolyan szavazólapot kap, mint mások. 

A sablon segít elolvasni a szavazólapot. 

Ha Braille írásos szavazást szeretne, kérelmet kell írni. 

Akkor fogadják el, ha megkapják 2018. március 29. csütörtök délután 4 óráig. 
 

A Helyi Választási Irodában segítenek Önnek megírni a kérelmeket. 

A Helyi Választási Irodák címeit megtalálja az interneten. 

Ezt kell beírni: www.valasztas.hu/elerhetosegek 

A kérelmeket az interneten is ki tudja tölteni. 

Ezt kell beírni: www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 

Nemzeti Választási Iroda 

http://www.valasztas.hu/elerhetosegek
http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek

