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Tisztelt Forráskúti Lakosok! 

Tisztelt Forráskúti Választópolgárok! 

 

Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választását 

2018. április 8. napjára tűzte ki. 

Az Alaptörvény alapján Magyarországon a választójog általános és egyenlő, a szavazás közvetlen 

és titkos.  

A választás egyfordulós lesz, tehát minden mandátum sorsa eldől 2018. április 8. napján. A 

képviselők száma a parlamentben 199 fő, 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 

míg 93 képviselőt országos listán választunk meg. Forráskút község Csongrád megye 02. számú 

országgyűlési egyéni választókerületébe tartozik, a választókerület székhelye Szeged. 

A magyarországi lakcímmel rendelkezők az idén is két szavazólapon adhatják le voksaikat a 

választás napján reggel 6 órától este 19 óráig. Érvényesen szavazni változatlanul két, egymást 

metsző vonallal lehet majd. 

Februárban minden, a szavazóköri névjegyzékekben szereplő választópolgár megkapja a választási 

értesítőt, melyben a szavazás idejéről, helyéről és egyéb választási információról olvashat. A 

szavazásnak változatlanul a Jerney János Művelődési Ház ad otthont, mindkét szavazókör a 

Nagyteremben kerül kialakításra.  

Most is lehetősége van mozgóurnát igényelni az egészségi állapota, fogyatékossága miatt 

mozgásában gátolt választópolgárnak a szavazati joga gyakorlásához.  

A szavazás napján a bejelentett lakóhelyétől távol (de belföldön) lévő választópolgár kérheti 

átjelentkezését arra a településre, ahol a szavazás napján tartózkodik. Aki pedig a szavazás napján 

külföldön tartózkodik, kérheti külképviseleti névjegyzékbe vételét.  

Az egyes kérelmekről részletesen:  

A mozgóurna iránti kérelemnek 2018. április 6-án 16 óráig kell beérkeznie a választási irodához, 

illetve a szavazás napján is benyújtható az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 15 

óráig. A kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát is, valamint a kérelmező tartózkodási 

helyét, ahova a mozgóurnát kéri. (A kérelem meghatalmazott útján is benyújtható, ez esetben 

csatolni kell egy meghatalmazást, melyet két tanú is aláírt.)  

Az átjelentkezés iránti kérelemnek 2018. április 6-án 16 óráig kell beérkeznie a választási 

irodához, valamint eddig az időpontig lehet módosítani, vagy visszavonni azt. A kérelemben meg 

kell jelölni azt a települést, ahol szavazni kíván. Átjelentkezés esetén is a lakóhely szerinti egyéni 

jelöltekre adhatják le szavazataikat. 

A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelemnek 2018. március 31-én 16 óráig kell 

megérkeznie a választási irodához, s a módosításra, visszavonásra is ezen időpontig kerülhet sor. A 

kérelemben a kötelezően kitöltendő személyes adatokon túl meg kell jelölni azt a külképviseletet, 

ahol a választópolgár szavazni kíván, továbbá postai értesítési címet, ha a választási iroda döntését 

nem a magyarországi lakhelyére kéri kézbesíteni.  

A kérelmek benyújthatók:  

 személyesen a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodához 

 levélben a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási 

irodához  

 ügyfélkapun keresztül, vagy a választások hivatalos honlapján, a megújult 

www.valasztas.hu oldalon a lakóhely szerinti választási irodához. 

Kérjük, hogy a kérelmeket mindig a személyi okmányok alapján, az azokban szereplő hivatalos 

adatokkal töltsék ki! 

www.valasztas.hu


A kérelem nyomtatványok itt letölthetőek a www.forraskut.hu honlapról is. 

A választással kapcsolatos kérdésekre személyesen, ügyfélfogadási időben a Helyi Választási 

Irodában kérhetnek tájékoztatást: Forráskúti Polgármesteri Hivatal, 6793 Forráskút, Fő utca 74., 

telefon: 62/287-222, mobiltelefon: +36-70/489-56-55. 

Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a kérelemben szereplő valamennyi 

személyes adatot meg kell adni, az igazolványban szereplő adatokkal megegyezően. Pontatlan 

vagy hiányos kérelemnek a választási iroda a választási eljárási törvény értelmében nem 

adhat helyt. Az elutasítás esetén a kérelem, amennyiben a határidő még nyitva áll, ismételten 

benyújtható.  

dr. Kapás Anita jegyző, 

Helyi Választási Irodavezető 

http://www.forraskut.hu/

