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Tájékoztató
a 2019. évi Európa Parlamenti választásokhoz
Tisztelt Választópolgárok!
A köztársasági elnök 2019.május 26. napjára (vasárnap) tűzte ki az Európa
Parlamenti választások időpontját.
Az eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.) IM
rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Választópolgárok figyelmét:
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart

Az értesítők megküldése
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzéken
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában
lakcímére 2018. február 19-ig kell megküldeni.
Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet az alábbiak szerint
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti
választójogának gyakorlása érdekében:
Braille-írással készült értesítő megküldése,
könnyített formában megírt tájékoztatóanyag megküldése,
akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
A szavazólap kitöltésében a fogyatékossággal élő választópolgárt segítheti a választott
segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja
is segítségére lehet.
Mozgóurna Igénylése
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt. Aki a
mozgóurnát más indokkal (pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi
szempontok miatt) kéri, annak kérése nem teljesíthető.
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A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a)
a Helyi Választási Irodához
levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb
2019. május 22-én 16.00 óráig,
személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb
2019. május 24-én 16.00 óráig vagy
2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással
elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12.00 óráig,
b)
az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án
legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.
Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán
beküldött
Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy
letölthető a település honlapjáról.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, az a szavazókörben nem szavazhat, kizárólag a
mozgóurnával!
Választási Bizottság
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig lehet
bejelenteni.
A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a
helyi választási bizottság tagjai 2019. május 27-én mentesülnek a jogszabályban előírt
munkavégzési kötelezettség alól.
A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját, az egy szavazókörrel rendelkező
településen a helyi választási bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését
2019. május 27-től 2019. május 31-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától.
Kampány
A választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-án 19.00 óráig tart.
Nem folytatható kampánytevékenység 2019. május 26-án
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a)
a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b)
a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését
szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c)
a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó
választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.
2019. május 26-án választási gyűlés nem tartható.
2019. május 26-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség
van, 2019. május 26-án nem léphet be.
Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok
A jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából megkaphatják a
névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A választópolgároknak
lehetőségük van arra, hogy megtiltsák adataik kampánycélú kiadását, továbbá
lehetőségük van arra is, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsák
adataik kiadását.
Ha valaki nemzetiségi választópolgárként regisztrál az országgyűlési választásokra,
akkor a nemzetiségének országos önkormányzata mindenképpen megkapja a nevét és a
lakcímét az ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében.
Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában
lakcímére 2019. április 5-ig kell megküldeni.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a Helyi Választási Irodához (a továbbiakban: HVI). Kérelem benyújtható
online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem
nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a
település honlapjáról.
Az átjelentkező választópolgár
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 – személyes vagy elektronikus
azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja kérelmét.
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Helyi Választási Iroda
Az Európa 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) bekezdés gb) alpontja alapján
az alábbi tájékoztatást adom:

A választással kapcsolatos ügyek intézése és további felvilágosítás elektronikusan a
www.valasztas.hu honlapon, vagy személyesen a Helyi Választási Irodán történhet.
(Elérhetőség: Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal, Szalaszend Jókai út 91/b.
Telefon: 06/46/470-101)
dr. Arnóczki Tímea sk.
a Helyi Választási Iroda vezetője

