A Helyi Választási Iroda
TÁJÉKOZTATÓJA
Európai Parlament tagjainak választása
2019. május 26.

Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
HVI vezetője: Derekas Sándor jegyző
HVI címe: 3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.
Telefon: 49/438-021
e-mail: jegyzo@szentistvan.hu
Választási információk, névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek ügyintézője:
Farkasné Koncz Anikó / Homokiné Fenyvesi Rita HVI munkatársak
HVI ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
kedd: 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
szerda: 7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
csütörtök: 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
péntek: 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek (átjelentkezési kérelem,
mozgóurna iránti kérelem, külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem)
benyújthatóak:

online: http:// www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmelrendelkezoknek honlapon keresztül, vagy
levélben, illetve személyesen: a lakcím szerinti helyi választási
irodához.
A kérelmek benyújtására formanyomtatvány szolgál, melyek letölthetők a
http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarországi-lakcimmelrendelkezoknek oldalról, illetve kérhető a HVI-től.

ÁTJELENTKEZÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELEM
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön – az
általa megjelölt településen – átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22. 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét
- legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő
vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja.
- legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig – személyesen vagy elektronikus
azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja.

MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM
Az egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt mozgásában
korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét
Elektronikus úton (ONLINE)
- ügyfélkapus azonosítás nélkül 2019. május 22. 16.00 óráig
- ügyfélkapus azonosítással: 2019. május 26-án 12.00 óráig nyújthatja be.
Postai úton
- 2019. május 22. 16.00 óráig kell megérkeznie a HVI-hez.
Személyesen
- 2019. május 24. 16.00 óráig nyújthatja be a HVI-hez.
Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő
igénylés esetén
- 2019. május 24-én 16.00 óráig a helyi választási irodához nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy
egyéb személy ) útján történő igénylés esetén
- 2019. május 22-én 16.00 óráig a helyi választási irodához nyújtható be.
Meghatalmazott, illetve képviselő útján a szavazás napján (2019. május 26.)
12.00 óráig a szavazóköri szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be a
mozgóurna iránti kérelem.

KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE VÉTEL IRÁNTI KÉRELEM
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás
napján külföldön tartózkodik Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán
szavazhat.
A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a
külképviseleti névjegyzékbe.
A kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie a HVIhez.
A kérelem formanyomtatványon – online, postai úton, személyesen – nyújtható
be a helyi választási irodához.

SZAVAZÁS
A szavazás ideje: 2019. május 26-án (vasárnap) 6.00 - 19.00 óra
között.
A magyarországi lakcímmel rendelkező, névjegyzékben szereplő
választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett
szavazóhelyiségben.
A választópolgárnak érvényes igazolványokkal igazolnia kell
személyazonosságát és személyi azonosítóját vagy lakcímét.
Kérjük, hogy időben ellenőrizze igazolványai érvényességi idejét!
A választással kapcsolatosan további részletes információt a
www.valasztas.hu honlapon talál, vagy a helyi választási irodától
kérhet tájékoztatást.

