Névjegyzékbe vétel iránti kérelem (Európai Unió más tagállamának választópolgára
számára)
A 2014. május 25. napjára kitűzött, Európai Parlament tagjainak általános választásán az
Európai Unió más tagállamának választópolgára, amennyiben Magyarországon
lakóhellyel rendelkezik, 2014. május 9. napján 16 óráig kérheti, hogy központi
névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen, így
szavazati jogát Magyarországon gyakorolja.
A névjegyzékbe vétel kiterjesztésére vonatkozó kérelem visszavonására 2014. május 15-éig
van lehetőség.
Mozgóurna iránti kérelem
A mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt
választópolgárnak lehetősége van mozgóurnát igényelni a szavazati joga gyakorlásához.
A kérelemnek 2014. május 23-án 16 óráig kell beérkeznie a helyi választási irodához, vagy a
szavazás napján is benyújtható a szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 15 óráig.
A kérelmet meghatalmazott útján is be lehet nyújtani, ez esetben a kérelmet a meghatalmazott
írja alá, amely mellé csatolni kell a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást.
Figyelem! Amennyiben nem lakcímére, illetve nem annak a szavazókörnek a területére kéri a
mozgóurnát, amelynek területén a bejelentett lakcíme is található, előbb
ÁTJELENTKEZÉST KELL KÉRNIE. Az átjelentkezési kérelme elfogadásáról szóló
döntés kézhezvétele után nyújthatja be a mozgóurna iránti igényét.
Abban az esetben is először átjelentkezést kell kérnie a polgárnak, ha saját településen, de
lakóhelyétől eltérő címen (pl.: kórházban, vagy idősek otthonában van) tartózkodik.
Átjelentkezés iránti kérelem
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgár nyújthat be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi
lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.
A kérelemnek 2014. május 23-án 16 óráig kell beérkeznie a választási irodához. Az
átjelentkezési kérelem eddig az időpontig módosítható illetve visszavonható.
Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem
A szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár a tartózkodási helye szerinti
külképviseleten adhatja le szavazatát, amennyiben kéri külképviseleti névjegyzékbe vételét.
A kérelemnek 2014. május 17-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. A
külképviseleti névjegyzékből való törlés, vagy annak a külképviseletnek a módosítása, ahol
szavazni kíván a választópolgár, ugyanezen időpontig kérhető.

A kérelmek benyújtásának helye, módja
A kérelem benyújtható:
- személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodához,
- levélben a lakcím szerint illetékes helyi választási irodához,
- ügyfélkapun keresztül, vagy
- a választások hivatalos honlapján keresztül, a www.valasztas.hu oldalon.
Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a kérelemben szereplő valamennyi
személyes adatot pontosan kell megadni, a pontatlan vagy hiányos kérelemnek a helyi
választási iroda nem adhat helyt. Ilyen okból történő elutasítás esetén a kérelem
ismételten benyújtható.
A kérelmek benyújtásával kapcsolatban további információ a Helyi Választási Irodától
kérhető a 06-74-432-122-es telefonszámon.

