VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára, vasárnapra tűzte ki az
Európai Parlament tagjainak magyarországi választását.
A jogalkotó a választójogot meghatározott körben biztosítja a választópolgárok részére.
Továbbra sem biztosít választójogot a törvény annak,
 aki cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alatt áll, de esetében a bíróság
még nem rendelkezett a választójogból kizárás kérdésében;
 a bíróság kizárta a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási
képessége
 pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan
vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
 pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.
 aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.
Eltérések az országgyűlési képviselők választásához képest:
 Csak pártlistára lehet szavazni.
 Csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
 Az Európai Unió más tagállamának Magyarországon lakcímmel rendelkező
választópolgára is szavazhat, de csak regisztráció után.
 A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok nem szavazhatnak!
Választási szervek
1. Helyi Választási Iroda
A választási irodák a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a
választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok
kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó
választási szervek.
Öttömös községben nem működik Helyi Választási Iroda, a választással kapcsolatos
feladatokat Ruzsa Hivatala látja el.
Ruzsa községben az alábbi elérhetőségeken Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI)
működik a választások lebonyolításával kapcsolatos előkészítési és végrehajtási, a
Választási Információs Szolgálat helyi feladatainak ellátására:
HVI vezető: Fődi Anita jegyző
Hivatali helyiség címe: Ruzsai Közös Hivatal 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
Telefonszám: 62/585-511
E-mail cím: ruzsa@ruzsa.hu
A HVI feladatkörébe tartozik:
 Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek (átjelentkezés, mozgóurna igénylés, külképviseleti
névjegyzékbe vétel);
 Szavazatszámláló bizottságok összeállítása, eskütétel, oktatás szervezése;
 Szavazatszámláló bizottságok delegált tagjainak fogadása, eskütétel, oktatások
szervezése;





Elektronikus választási rendszer kezelése, névjegyzék továbbvezetése (új értesítők
kézbesítése, kérelmek elbírálása);
Szavazás helyi előkészítési- és szavazásnapi feladatok;
Jogi információk nyújtása.

A Helyi Választási Iroda elérhető a fent ismertetett elérhetőségeken, személyesen ügyfélfogadási
időben.
2. Választási Bizottságok
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei,
amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások
tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a
választás törvényes rendjének helyreállítása.
Öttömös községben a 2019. évi európai parlamenti választáson az alábbiak szerint
Szavazatszámláló Bizottságok fognak működni:
A szavazatszámláló bizottságok (SzSzB) és a szavazókörök helye, címe:
 001. számú szavazókör: 6784 Öttömös, Fő u. 4. Művelődési Ház
 002. számú szavazókör: 6784 Öttömös, Tanya 250. Közösségi Ház.
A kijelölt szavazókör a 001. szavazókör. Itt szavazhatnak azok a választópolgárok
- akiknek lakcímet igazoló hatósági igazolványukban csak településnév szerepel
lakcímként, közterület azonban nem;
- akik átjelentkezéssel szavaznak.
Névjegyzékbe vétel, névjegyzék továbbvezetése
A szavazóhelyiségben az szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Azt
a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20. napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel,
a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére postai úton
2019. április 5-ig juttatta el.
A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával, vagy megküldésével (az értesítési címre és
lakcímre) tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki
2019. március 20.-át követően (pl.: lakóhely létesítése miatt) kerül Öttömös község valamely
szavazóköri névjegyzékébe.
A választásra összeállított szavazóköri névjegyzék 2019. május 24. 16.00 óráig a Ruzsai Közös
Hivatalban (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tekinthető meg.
Szavazóköri névjegyzék vezetése (átjelentkezés, külképviseleti névjegyzékbe vétel,
mozgóurna kérelem)
1. Átjelentkezés
Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyétől eltérő
településen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de
a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A kérelem alapján a
jegyző törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi azon település
kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. A kérelemnek
legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. A
választópolgár ugyanezen időpontig kérheti a visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri

névjegyzékbe, elektronikus visszavételi kérelem benyújtásának határideje 2019. május 24. 16:00
óra.
A kérelmezőt a helyi választási iroda vezetője felveszi az érintett település kijelölt
szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így az
átjelentkező választópolgár kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova
átjelentkezett. Az átjelentkező választópolgár a fenti időpontig vonhatja vissza az átjelentkezési
kérelmét.
2. Külképviseleti névjegyzékbe vétel
Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján, külföldön
szeretne élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja
le szavazatát.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szerepel, de a szavazás napján külföldön
tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A választópolgár a
szavazást megelőzően május 17-én 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe,
ugyenezen időpontig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy
visszavonhatja ezirányú kérelmét.
Így a szavazás napján a választópolgár kizárólag a megjelölt külképviseleten adhatja le
szavazatát.
3. Mozgóurna kérelem
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota,
fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, úgy
- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. május 22-én 16.00 óráig
- személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. május 24-én 16.00 óráig
- május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten, vagy a
szavazatszámláló bizottságtól május 26-án 12 óráig meghatalmazott útján a
szavazatszámláló bizottságtól mozgóurnát igényelhet.
A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más
személy segítségét jogosult igénybe venni. Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez
történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, hirdetett személyszállítás nem
végezhető.
Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár kérheti
a) 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,
- akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2019. május 17.
b) személyes adatai kiadásának megtiltása
A választási iroda a jelölő szervezet, jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy a választási kampány
keretében a választópolgárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett küldemények útján

felkereshessék. A választópolgár erre irányuló kérelmének leadásával megtilthatja névjegyzéki
adatai kampánycélú kiadását.
Az átjelentkezéssel, külföldön történő szavazással, levélben szavazással, a mozgóurnával illetve
a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek letölthető formanyomtatványai elérhetőek
személyesen a Helyi Választási Irodánál, valamint a www.valasztas.hu honlapon.
A kérelmek benyújthatóak
 személyesen az állandó lakóhely vagy a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi
választási irodánál,
 elektronikus úton a https://www.valasztas.hu honlapon (online vagy ügyfélkapun
www.magyarorszag.hu ) keresztül;
 levélben az állandó bejelentett lakcím szerinti helyi választási irodánál.
Választási kampány
Az Európai parlament tagjainak választása során a kampányra ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint az egyéb választások során. A kampányidőszak 2019. április 6. napjától a
szavazás napján a szavazás befejezéséig, azaz 2019. május 26-án 19.00 óráig tart. Fontos
korlátozás továbbra is, hogy a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon
belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.
A szavazás
Szavazni 2019. május 26. napján (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig lehet személyesen a
választási értesítőben megjelölt szavazóköri helyiségben, vagy kérelem alapján
mozgóurnával.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri
névjegyzékben szerepel és érvényes okmányokkal igazolja személyazonosságát, valamint
lakcímét vagy személyi azonosítóját.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért az
okmányok érvényességi idejét ellenőrizni kell!
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki
a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,
b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyékben,
c) már szavazott,
d) megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzék aláírásával történő igazolását.
A választópolgár a szavazáson egy listára szavazhat, melyhez egy lebélyegzett szavazólapot és
borítékot kap, melyek átvételét aláírással igazolja. Érvényesen szavazni csak a hivatalos
szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve melletti/feletti körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal. (pl.: X vagy +) A mandátumszerzési küszöb 5%. Magyarország 21 képviselőt
választ az Európai Parlamentbe, melyek kiosztására a mandátumszerzési küszöböt elérő listák
között kerül sor.
Az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos további felvilágosításért a Helyi
Választási Irodához fordulhatnak jelen tájékoztatóban foglalt elérhetőségeken, valamint
minden – a választással kapcsolatos - információ elérhető a www.valasztas.hu honlapon.
Fődi Anita
HVI vezető

