Tisztelt Választópolgárok!
Az Európai Parlament tagjai választására 2014. május 25-én kerül sor.
Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja:
- minden magyar állampolgár, ha nem jelezte valamely más uniós tagállamban, hogy
választójogát ott kívánja gyakorolni, valamint
- az EU más tagállamának minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy
választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni, és magyarországi lakóhellyel való
rendelkezését igazolja.
Az EU más tagállamának állampolgára legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon
(2014. május 9-ig) kérheti az Európai Parlament képviselőinek választására történő
névjegyzékbe vételét a magyarországi lakóhelye szerinti illetékes helyi választási irodánál.
A kérelem benyújtható a www.valasztas.hu honlapon vagy a www.magyarorszag.hu honlapon
keresztül, továbbá levélben vagy személyesen.
Az a magyar állampolgár, aki az Európai Unió más tagállamában él a külföldi lakóhelye
szerinti állam jogszabályai szerint kérheti, hogy vegyék fel az adott uniós tagállam
névjegyzékébe. Ebben az esetben – a tagállamtól kapott értesítés alapján – a Nemzeti
Választási Iroda törli a magyarországi névjegyzékből, amivel kizárja a kettős szavazás
lehetőségét.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárnak továbbra is lehetőségük van a
központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
- nemzetiséghez tartozásának
- szavazási segítség iránti igényének,
- személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

Nemzetiséghez tartozás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 2014. január 1-től kérheti a
nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. (Ennek hatálya csak az őszi
önkormányzati választások időszakára fog kiterjedni.

Szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár 2014. január 1-től kérheti, hogy választójog gyakorlásának
segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztató kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

Személyes adatai kiadása megtiltása
A pártok és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét
és a lakcímét a választási iroda adja át részükre.
Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az
adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Ezen kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan
külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti, átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti
kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb a
2014. május 17-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a
magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől. A kérelem benyújtható
személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén
– a www.magyarorszag.hu honlapon.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és
mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2014. május 17-én 16.00 óráig
kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti
névjegyzékből törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.
Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van
arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a 2014.
május 23-án 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis a
lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne
szavazni, akkor 2014. május 23-án 16.00 óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi
választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.
Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet a 2014. május -án 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján
2014. május 25-én 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna
csak írásban kérhető adatai pontos feltűntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!
FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő
településen vagy lakóhelye szerinti településen, de másik szavazókör területén tartózkodik
és oda szeretne mozgóurnát igényelni, az átjelentkezést követően tudja mozgóurna iránti
igényét benyújtani 2014. május 23-án 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás
napján 15.00 óráig pedig a kijelölt szavazókörben, mert csak a kijelölt szavazókörből tud
hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók
- személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási
irodába,
- levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti
helyi választási irodába.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a www.pilisszentkereszt.hu oldalon, valamint a
Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi
személyekhez fordulhatnak:
Baranyák Szilvia, HVI vezető 26/547-500
Berecz Miklósné, HVI vezető helyettes 26/547-500
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