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H I R D E T MÉ NY
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai parlamenti
képviselők választáshoz kapcsolódó kérelmek már benyújthatók.
- ÁTJELENTKEZÉS MÁSIK SZAVAZÓKÖRBE
Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, azonban bejelentett lakóhelyétől eltérő
településen, budapesti kerületben (vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti
szavazókörtől eltérő szavazókör területén) fog tartózkodni, átjelentkezéssel szavazhat.
Kérelmét az EP-választásra benyújthatja

online a honlapon (www.valasztas.hu)

papír alapon postán vagy személyesen a lakóhelye szerinti választási irodában
A kérelem benyújtható: 2019. május 22. 16:00 óráig
Az átjelentkezési kérelem benyújtásának szabályai
Figyelem! A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján
feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet.
Figyelem! Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az
átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos
címét megtalálja a szavazóhelyiség-kereső alkalmazásunkban, és arról a helyi választási iroda
írásban is tájékoztatni fogja.
Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva
tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet
(akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
- KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE VÉTEL
Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, azonban a szavazás napján
külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen
vagy konzulátuson) adja le szavazatát. Azokról a külképviseletekről, ahol a szavazás
lehetséges, valamint a szavazás idejéről az adott választás oldalán tájékozódhat.
Kérelmét az EP-választásra benyújthatja

online a honlapon (www.valasztas.hu)

papír alapon postán vagy személyesen a lakóhelye szerinti választási irodában



A kérelem benyújtható: 2019. május 17. 16:00 óráig
A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem benyújtásának szabályai
Választópolgárként kizárólag az országgyűlési választásokon, az Európai Parlament tagjainak
választásán, valamint az országos népszavazáson szavazhat külföldön, a külképviseleteken.
Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön
lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet
elutasítja.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet
(akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
- MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE
Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert
egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes
letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény
kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra
tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.
Mozgóurna igénylése az európai parlamenti választásra

online a honlapon (www.valasztas.hu),

papír alapon személyesen vagy levélben is
o

a helyi választási irodában vagy

o

a szavazatszámláló bizottsághoz.

A mozgóurna igénylésének szabályai

o
o

ONLINE igénylés (www.valasztas.hu)
ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00
óráig nyújtható be;
ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.



SZEMÉLYESEN történő igénylés
A szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.



POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.



írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
Figyelem ! Ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és a kérelem benyújtásával
egyidejűleg a kérelem mellé közokiratba – 2016. évi CXXX. törvény 323.§ (1) - ,vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba – 2016. évi CXXX. törvény 325.§ (1),(2) - foglalt meghatalmazást is csatolni
kell !

o
o


a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási
irodához vagy
a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy
egyéb személy)
Figyelem ! futárral, rokona, ismerőse útján stb. beküldött igénylés esetében csak akkor tekinthető
szabályosan benyújtottnak a kérelem, ha az borítékba van zárva (azaz levélnek minősíthető).
o
o

a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási
irodához vagy
a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri,
akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.
Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön
lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet
elutasítja.
Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem
szavazhat.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet
(akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Pintér Csilla Judit s.k.
HVI vezető

