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rözlnunNy
a választási irodak hatáskÖrébe tartozó
országosan Összesített
feladatok végrehajtásánai"részletes szabályairól, a választási eredmény

Az Európai parlament tag|ainak 20lg. évi választásán

adatai körének megállapításáról, váamint

a

választási eljarásban

használandó

módosításaról szóló 3l20l9,
nyomtatványokról, valímini egyes választási tárgyú rendeletek
ad ki a szavazás
közleményt
(11.27.)IM rendelet 8.§ (1) Űezdés c) pontjaizerint a HVI
helyéről és idejéról, a szavazás módjáról,

,?,
tűzte ki,

Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke
magyarországi válaiztásáí20|9. május 26. napjára

Európai Parlament

tagjainak

értesítésta Nemzeti
választópolgároknak a névje gyzékbe történt felvételükről szóló
aki nem kapja meg
választási rroda zoió. apritis o"s.íápjaig küldi meg. Az a választópolgár,
20Ig. május 24_én (péntek) 16,00
az értesítőt , vagy azt e|iesziti, a Hóiyi-választásilrodától

A

óráig új értesítőtigényelhet.
I. választó iogosultsáe

AzEurópaiParlamenttagjainakvá|asztásánválasztójogosult

1.

a magyar állampolgár, ha

oMagyarországonél,magyarországilakcímmelrendelkezik'

o

és regisztrációs
Magyarországon él, bejelentett lakcímmel nem rendelkezik,
keréime alapján szerepel a központi névjegyzéken
rendelkezik, és
külftrldön é|, az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel
regisztrációs kérelme aiapjan szerepel a központi névjegyzéken.
ha lvíagyarországon él,
2, aZ Európai Unió más tagállamanak állampolgara,szerePel
a névjegYzékben az
magyarorszagi lakcimmel rendelk"ezik, és kérelme aiaffi

o

EP tag|ainak választásán.

Szavazni a következő órvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

A

szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazoltja a következő
valamelyikének bemutatásával

érvényes igazolvánY(ok)

:

A választópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát:
o magyar haiosag által kiállított személyazonosító igazolvánnyal (régi típusÚ,
könyvecske formájú magyar hatóság által kiállított szeméIyazonosító
igazolvány vagy magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító
igazolv ány i s elfogadható),
o magyar lratóság által kiállított útlevéllel(magyar ideiglenes Útlevél is

o
o
és

vagy

elfogadható),
magyar hatóság által kiállított vezetői engedéllyel (ogosítvánnyal) vagY
fo gvatartottak mozgóurnával v a|ő szav azásakor nyilvántartási adatlaPPal

személyi azonosítóját:

o
o
o

lakcímkártyával,
hatósági bizonyítvánnyal vagy
személyazonosító jelről szőIő igazolással,

lakcímét
o lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagY a régi,
könyvecske alakú személyazonosító igazo|vány is elfogadhatÓ, ha tarta|mazz,a

o

a lakcímet),
fogvatartotiak mozgóurnával vairő szavazásakor nyilvántartási adatlaPPal.

Fontos, hogy

az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervénY (A4-es

nyomtatott iap) nem alkalmas a személyazonosság igazo1ására|

A választópolgár a fentiek

után megkapja a lebélyegzett szavazÓ|apot és a borítékot,amelY

átvételét al áírással igazolja.

II. A szavazás

06.00 órától 19,00 óráig,
szavazás napján
- 20lg. május 26-án (vasárnap) átjelentkezés
esetén az
kizárólag személyeserl a választópolgár lakóhelye,
és
sorszáma
átjelentkezéssel szava zők részérekijelöit siavazókörben lehet. A szavazókÖr
címe a névjegyzékbe történő felvéteiről szóló értesítőnszerepel. Azok a vá|asztőpolgárok,
akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmébencsak az adott
(Városi Óvoda
település megnevezését tartalm azza (3800 Szikszó), a 003. szavazókörben
épülete, II. Rákóczi F. út.62.) szavazhatnak.

Szavazni

a

a
Magyarországról 2l képviselő jut mandátumhoz az Európai Parlamentben, amelyeket
Az 9rvényes
mandátums zerzési ktisz'<lbcit (5%-ot) elérő listák kÖzÖtt kell kiosztani.
ErvénYes
szavazhat.
személyesen
magyarországi lakcímmel rendelkező választójogosult
kÖrbe
feletti
neve
szavazatotleadni csak a hivatalos szavaző|apon Jzereplő listára lehet, a lista
tollal írt, két egymást metsző vonallal. A szavazást követően a szavazőlaPborítékba
helyezhető. Ezt kóvető en a szay azólapot a szav azőurnába kel l helyezni,

IIl. Névieevzékkel kapcsolatos kérelmek

t. A Maglarországon élő, érvényes mag/arországi lakcímmel nem

rendelkező mag/ar

választópolgár
_

a

kérelmet nYÚjthat be
szavazást megelőző 25. napig (20].g. május 2. napjáíg) regisztrációs

korábban.már regisztrá|t az
és kérheti a központi nevjegyielbL való felvételét. Amennyiben
a levélben
e|őző váIasztások alkalmúl, akkor nincs teendője, automatikusan felkerÜl
szav azők névj e gyzékérea korábbi kérelmében me gadott adatokkal.
2,

államPolgár
Külíöldön élő, Európai Unió területén kívüli lakóhetlyel rendelkező mag|ar

levélben szavazők
2019. évi Ep választáson csak abban az esetben szerepelhet a
regisztrációs
napjáig)
2,
névjegyzékén,ha a szavazást megelőző 25. napig (20lg. május
kerólÁet nyújt be és kéri a központi névjegyzékbe való felvételét,
_ A regisztrációs kérelménekbenyújtásá Űán, amennyiben a magyar lakcímnyilvántartásban
regisztrál)'
az adatain.* ,r.r"plinek (pl. ninc, tat cimkártyája és érvénYesmagYar Útlevéllel
akkor a külfloldi lakóhelyének a címétis meg kell adnia,

_ a

_ Amennyiben korábban már regisztrált az előző választások alkalmával és a magYar
lakóhellYel rendelkezik,
lakcímnyilvántartás adatai szerint Európai Unió területén kívÜli
névjegyzékére,a korábbi
akkor nincs teendoj., uutotnatikusan felkerül a levélben szavazők
kérelmébenmegadott adatokkal.

lakcímmel
Az Európai IJniri tagállamának Maglarorszógon _élő, érvényesmagyarországi szerepelhet
pp váúsztáson csak abban az esetben
rendelkező állampo,\§óra a 20|9. evi

helyi választási irodától
választójogosultként a magyar névjegyzéken,ha.u lul:iT. szerinti
legkésőbb a szavazást megelőző 16, naPig
kérelmezi a névjegyzékbe-vételét.-Kérehének
(20l9. május l0. napjáig) be kell érkeznie,

akkor nincs
3. Amennyiben korábban mór kérte néujeglzékbevételétEp vólasztásra,
teendője.

országban adhatja le a szavazatát,
Fontos, hogy azunió tagállamának állampolgára :sak egy
valamelYikére szavazhat' ezzel
Kérelme alapján a magyaro rszági válasziasú induló lúák
ttirlik a választói névjegyzékből,
egyidejűleg az állampoiiarragusierinti EU_tagállamban
4. Átielentkezés

vagy
eltérő szavazőkÖr terÜletén ugyanazon a teleptilésen, d-e a lakcíme szerinti szavazókörtől
annak a lehetőségét is
tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat,Emellett az átje|entkezés
akkor is szavazhasson, ha nem otthon,
biztosítja, hogy egy mozgásában gátolt választópolgár
akár ugyanazon településen, de a
hanem például uáínarao]n, borttinben tartózkod'ik,lmely
lakcíméiől eltérő szavazókör területén fekszik,

Ha a

szav azás napján Magyaro rszágon, azonban

a lakóhelyétől eltérő településen

,

átjelentkezési vagy olyan
vá|asztópolgár mójus 22_én 16.00 óráig benyújtott
a lakcímétől eltérő szavazőkÖrbe kér
mozgóuma iránti kérólmé alapján, melyben a kérelmeiő
is kell kezelni - a választóPolgárt
mozgóumát, így azt egyben átjelentkezési kérelemnek

A HVI _ a

felveszi azon településnek a települési szintű lakóhellyel rendelkező választóPolgárok

gár szavazni kíván,
számárakijelölt szavazókörének névje gyzékébe,ahol a választópol
választási irodanak (a
Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme _szerinti helYi
kell benyújtani,
telepillés jegyzőjének) legkésőbb májús 22,én 16.00 óráig
A választópolgár
óráig,
vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten május 22-én l6,00

_

5.

levéIben

24,én 16,00 Óráig
személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május
kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegYzékbe.

Külkepv

Az

is

elet

i néuj e gyz é k

a szavazás napjan külloldön
amagyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki
fokonzulátuson) adhatja
szeretne élni a választójogával, külképviseleteninagykovetségen,
|e szavazatáí.

kell a külképviseleti
külképviseleten való szavazáshoz a választópolgámak kérelmeznie
l6.00 óráig a magyarországi
névjegyzékbetörténő felvételétlegkésőbb 2u(;..n4u, l7_én
levélben vagy
személYesen,
kérelem benyújtható
rar.órrliy. szerinti je gyzőtől.
a www.valasztas.hu oldalon.

A

Á

_ módosíthatja, hogy melr!\ külképviseleten
választópolgár - május :l-én 16 .00 őráig
22_én 16,00 óráig
kíván szavazni. Aki mégis Magyarországoi kíván szavazni, az május
szavazókör
szerinti
a lakcíme
kérheti törlését u r.tiitepuTseleti n'ávjegyzeibol, Így visszakerül
névjegyzékébe,

A

6. Mozgóurna

miatt nem tud megielenni a
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve. fogv.atartása
.oriáu*Íiránti kérélmetnyújthat be, A mozgóuma iránti kérelmet
szavazőhe|yiségben,

- a HVI-hez

legkésőbb május 22_én 16,00
a) levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül intemeten
óráig,

május 24- én l6.00 Óráig, vagY
b) szeméIyesen vagy ügyfelkapus azonosítással interneten

intemeten május 26-án
c) május 24_én 16.00 órát követóen ügyfélkapus azonosítással
l2.00 óráig,
Vagy

nem rendelkező
- az illetékes SZSZB-hez meghatalmazottúdan vagy meghatalmazls;.s.a.l
26-án,legkésőbb 12.00 Óráig kell
személy általi kézbesítéss u rr|Ár*ás napj"an, maJus
"t
benyújtani,

Aválasztópolgár_május24.énl6.00óráig-kérheli,hogy

címre kapjon mozgóumát, vagy
a) a korábbi kjrelmében meg|elölt cím helyett másik
szavazhasson,
b) a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazőhelyiségben

a Nemzeti Választási
fenti kérelmeket benyújthatj a az \ntemeten ügyfélkapun, valamint
levél údan is eljuttatható a
Iroda honlapján 1www.valaszias.hu) keresztül ii. a terelem
honlaPról tÖlthet le
lakóhelye szerinti helyi választási irodába, ehhez a www.valasztas.hu
szerinti helYi választási
nyomtatványt. A takohelye vagy a bejelentett tartózkodási helye
A mozgóurna iranti
irodában természetesen szeméi}es tigyintézésreis van lehetösége.
útj án is benyújtható,
kérelem írásba fo glalt meghatalmazássái rendelkező megbízott

A

tehetők fel,
Névjegyzékkel kapcsolatos kérdéseka 461596-448-as teleíonszámon

Iv. választási kampánvidőszak
óráig
A választási kampányidőszak 20t9. április 06_tól 20t9. május 26_án l9.00

tart,

honlaPon találhat választ,
választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu
részletes tájékoztatást,
vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet

A

Szikszó, 2019, március
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