Tisztelt Választópolgárok!
Köztársasági Elnök Úr az Európai Parlamenti képviselők választásának időpontját 2019.
május 26. napjára, vasárnapra tűzte ki.
Az alábbiakban szeretném felhívni figyelmüket a választáshoz kapcsolódó néhány fontosabb
tudnivalóra.
I. Az Európai Parlament tagjainak választásán választójoggal rendelkezik
a) minden nagykorú magyar állampolgár, ha nem kérte másik uniós tagállamban névjegyzékbe
vételét,
b) az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgára,
amennyiben nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni.
Az EU más tagállamának állampolgára, amennyiben úgy dönt, hogy a magyarországi pártok által
állított listára kíván szavazni, legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon, 2019. május 10.
16.00 óráig kérheti az Európai Parlament képviselőinek választására történő névjegyzékbe vételét a
magyarországi lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától, és bármikor – de a 2019 évi
európai parlamenti választásra vonatkozóan legkésőbb 2019. május 16-án 16.00 óráig – kérheti
törlését az Európai Parlament tagjai választásának magyarországi névjegyzékéből.
Az a magyar állampolgár, aki az Európai Unió más tagállamában él, a külföldi lakóhelye szerinti
állam jogszabályai szerint kérheti, hogy vegyék fel az adott uniós tagállam névjegyzékébe. Ebben az
esetben – a tagállamtól kapott értesítés alapján – a Nemzeti Választási Iroda törli a magyarországi
névjegyzékből, amivel kizárja a kettős szavazás lehetőségét.
II. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak az alábbi központi
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtására van lehetőségük:
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti:
a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a
bejegyzés törlését.
a) nemzetiséghez tartozás
Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki valamely Magyarországon honos
nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák,
szlovén, ukrán) tartozik folyamatosan kérheti nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba
vételét. (Ennek hatálya az őszi önkormányzati képviselő és polgármester választások időszakára fog
kiterjedni.)
b) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
(igénylésének határideje 2019. május 17. 16.00)
 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson. (igénylésének határideje 2019. május
22. 16.00)
Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt segítségek bármelyikét, az minden választásra érvényes.

c) személyes adatai kiadásának megtiltása
A jelölő szervezetek kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét
a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány
céljára átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
III. Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan
külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna
iránti kérelmet is benyújtani.
a) Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2019.
május 17-én (pénteken) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a
magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis
Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2019. május 22-én (szerdán) 16.00 óráig kérheti a
lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje és
vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.
b) Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy
átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2019. május 22-én
(szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis a
lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni
a) legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus
azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
b) legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus ügyfélkapus azonosítást
követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
c) Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához
a) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én
(szerdán) 16.00 óráig,
b) személyesen vagy elektronikus ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019.
május 24-én (pénteken) 16.00 óráig vagy
c) 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton
legkésőbb a szavazás napján 2019. május 26-án (vasárnap) 12 óráig kell benyújtani.
A szavazás napján, 2019. május 26-án az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott
útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével legkésőbb 12.00 óráig
kell benyújtani a mozgóurna iránti kérelmet.

A kérelemnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, személyi adatait, személyi azonosítóját, a
mozgóurna igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a
mozgóurna kivitelét kéri.
A fenti kérelmek benyújthatók
 személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
 levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodához címezve,
 online a www.valasztas.hu honlapon keresztül.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a Nemzeti Választási Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen
illetve a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.) 208as irodájában is.
Nyergesújfalun lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókör területén
lévő, alábbi szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat:
001. szavazókör:
Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2536 Nyergesújfalu, Óvoda u. 5.
002. szavazókör:
Napsugár Óvoda 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 57.
003. szavazókör:
Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 146.
004. szavazókör:
Kernstok Károly Általános Iskola 2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. A épület
005. szavazókör:
Benedek Elek Óvoda 2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. B épület
006. szavazókör:
Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2536 Nyergesújfalu, Május 1. tér 11.
007. szavazókör:
Pedagógiai Szakszolgálat 2536 Nyergesújfalu, Irinyi János u. 1.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben forduljanak bizalommal a Helyi Választási Iroda
munkatársaihoz:
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