Közlemény a szavazás helyéről, idejéről és módjáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés a) és b) pontjai,
valamint az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény
országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról
szóló 3/2019. (II.27.) IM rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az alábbi
közleményt teszem közzé:
A szavazás helye:
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat
a) a szavazóhelyiségben vagy
b) mozgóurnával.
A szavazás ideje:
A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján (2019. május 26-án) 6 órától 19 óráig
lehet.
A szavazás módja:
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon és csak egy listára lehet.
Szavazata csak akkor érvényes, ha tollal, és két egymást metsző vonallal; x vagy + jellel
szavaz.
Átjelentkezés:
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.
Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani.
Átjelentkezési kérelem benyújtásának módja:
• online a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu)
• papír alapon postán vagy személyesen a lakóhelye szerinti választási irodában
A kérelmet akkor fogadják el, ha 2019. május 22. 16 óráig beérkezik.
A választópolgár
• levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten május 22-én 16 óráig
• személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16 óráig
átjelentkezési kérelmét visszavonhatja, és kérheti visszavételét a lakcíme szerinti
szavazóköri névjegyzékbe.
A mozgóurna igénylésének szabályai:
A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához:
• levélben vagy Online felületen (www.valasztas.hu) legkésőbb 2019. május 22-én 16
óráig,
• személyesen vagy ügyfélkapun keresztül legkésőbb 2019. május 24-én 16 óráig,
• kizárólag ügyfélkapun keresztül legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május
26-án, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani.
Részletes információk: www.valasztas.hu
A Választási Információs Szolgálat az alábbi helyen és időben érhető el:
Személyesen:
Oroszlány, Rákóczi F. út 78. I. emelet 20-as iroda
hétfőtől – péntekig munkaidőben
Telefonon:
(34) 361-444/121
Levélcím:
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal VISZ
2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
E-mail: jegyzo@oroszlany.hu
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