Tisztelt Választópolgárok !
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlamenti Képviselők
választását.
A választópolgár egy listára szavazhat.
A szavazás helye: Általános Iskola
Gyermely, Iskola u. 10.
A szavazóhelyiség akadálymentesített.
A szavazás ideje: 2019. május 26. (vasárnap) 6 és 19 óra között.
Mit kell tudni a szavazás helyéről ?
Szavazni csak személyesen, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben lehet.
Amennyiben mozgásában akadályozva van (pl. egészségi állapota, fogyatékossága miatt), úgy a szavazást
megelőzően mozgóurnát kérhet az alábbi lehetőségek egyikén:
ONLINE:
- ügyfélkapus azonosítás nélkül 2019. május 22. 16 óráig
- ügyfélkapus azonosítással
2019. május 26. 12 óráig
A POSTÁN történő igénylésnek 2019. május 22. 16 óráig kell megérkeznie.
SZEMÉLYESEN történő igénylés 2019. május 24. 16 óráig nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
2019. május 24. 16 óráig a helyi választási irodához vagy
2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező hozzátartozó v. egyéb személy útján
2019. május 22. 16 óráig a helyi választási irodához vagy
2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel, kizárólag mozgóurnával szavazhat, a
szavazóhelyiségben nem !
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyétől
eltérő településen tartózkodik ?
Ha a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, átjelentkezéssel
szavazhat. Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16 óráig kell megérkeznie a jegyzőhöz.
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik ?
Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk külképviseletein adhatja le szavazatát. Ennek érdekében
a lakcíme szerinti jegyzőnél 2019. május 17-én 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.
A fogyatékossággal élő választópolgár segítség igénylése
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
- a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
(Kérelem benyújtási határidő: 2019. május 17. 16 óra)
- akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson.
(Kérelem benyújtási határidő: 2019. május 22. 16 óra)

Mit vigyen magával a szavazáskor ?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja a magyar hatóságok
által kiállított alábbi érvényes igazolványok valamelyikével:
A) lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
útlevél vagy
vezetői engedély (jogosítvány)
B) régi papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes)
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség !
Mit kell még tudni a szavazásról ?
Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát,
lakcímét és személyi azonosítóját, valamint megállapítja, hogy szerepel-e a névjegyzékben. Ezután megkapja a
lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. Az aláírás megtagadása
esetén a szavazatszámláló bizottság elutasítja a választópolgárt és nem szavazhat. Ide nem értve az
írásképtelenséget, mely esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket e körülmény
feltüntetésével. A szavazás titkossága érdekében javaslom, használja a szavazófülkét.
Érvényesen szavazni a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+
vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni. Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és
ezt még a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal
kicseréli.
Tisztelt választópolgár !
A kérelmek benyújtásához letölthető nyomtatvány áll a rendelkezésére a www.valasztas.hu honlapon, illetve
elérhető a helyi választási irodában.
Amennyiben az Európai Parlamenti Képviselő választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel,
forduljon a lakóhelye szerinti választási irodához, vagy keresse fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.
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