
Választási tudnivalók 

 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint végrehajtási rendeletei 

alapján tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat az alábbiakról: 

 

Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 

 

A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 

bármikor, folyamatosan kérheti a Helyi Választási Irodától, hogy a központi névjegyzékben 

kerüljön rögzítésre, hogy: 

• valamely nemzetiséghez tartozik, 

• fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan 

adhassa le szavazatát, 

• a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtilthatja. 

Nemzetiségi regisztráció: a választópolgár kérheti, hogy a névjegyzékben kerüljön 

feltüntetésre, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben nevesített 

valamely nemzetiséghez tartozik. A 2019. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán azonban csak az a választópolgár szavazhat az adott nemzetiség jelöltjére, aki 

2019. szeptember 27. napjáig kérte felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe.  

Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség: a vak és gyengénlátó 

választópolgár Braille írással ellátott szavazósablont vehet igénybe választójoga önálló 

gyakorlásához. Braille írással ellátott szavazólap igénylésére 2019. október 4. 16.00 óráig 

van lehetőség. A választópolgár jelezheti továbbá, hogy akadálymentes szavazókörben 

kíván szavazni.  

Központi névjegyzékben szereplő adatok kiadásának tiltása: a választópolgár ilyen 

tartalmú kérelem benyújtásával megtilthatja a központi névjegyzékben szereplő adatainak 

kampánycélú kiadását. 

 

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 

 

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország 

területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérően, a tartózkodási helyén 

kíván szavazni. A tartózkodási helyre történő átjelentkezésre azonban csak akkor van mód, 

ha a választópolgár tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-án létesítette és az a 

kérelem elbírálásakor is, valamint 2019. október 13-án is érvényes. Mivel az átjelentkezés 

csak a bejelentett tartózkodási hely szerinti szavazókörbe történhet, így a kórházban 

tartózkodók, fogvatartottak most nem tudják gyakorolni szavazati jogukat, kivéve azt a 

különleges esetet, ha a választópolgár lakóhelye, tartózkodási helye ugyanabban a 

szavazókörben van, ahová a kórház vagy büntetés-végrehajtási intézet tartozik. 

Átjelentkezés iránti kérelem benyújtására 2019. október 9-én 16 óráig van lehetőség. 

Az átjelentkezési kérelem visszavonására levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül 

elektronikus úton 2019. október 9-én 16 óráig, míg személyesen és elektronikus azonosítást 

követően elektronikus úton 2019. október 11-én 16 óráig van lehetőség. 

Mozgóurna iránti kérelem: az a választópolgár, aki az egészségi állapota vagy 

fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségben szavazni, 

mozgóurnát igényelhet. A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme 



szerinti szavazókörben lévő bármely címre, továbbá tartózkodási helyére, vagy tartózkodási 

helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre.  

Mozgóurna iránti kérelem: 

• elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton, levélben, valamint írásbeli 

meghatalmazással nem rendelkező kézbesítővel 2019. október 9-én 16 óráig, 

• személyesen 2019. október 11-én 16 óráig, 

• elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13. 12 óráig 

a Helyi Választási Irodánál, míg 

• írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján és írásbeli 

meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő útján 2019. október 13-án 12 óráig a 

szavazatszámláló bizottságnál. 

 

A kérelmek benyújthatók személyesen a helyi választási irodában, továbbá levélben és 

választások hivatalos honlapján is. A kérelmek benyújtására szolgáló formanyomtatványok 

megtalálhatók a www.valasztas.hu oldalon, valamint az www.oroshaza.hu/Önkormányzati 

választások 2019. internetes oldalon. 

 

 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit 

HVI vezető 
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