Tisztelt Választópolgárok!
Az európai parlamenti képviselők választására 2014. május 25-én kerül sor. A választás
kapcsán szeretném a figyelmüket felhívni néhány fontos tudnivalóra.
Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb
2014. május 17-én 16 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 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.
Átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a 2014.
május 23-án 16 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerint helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis a
lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne
szavazni, a 2014. május 23-án 16 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda
vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.
Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet 2014. május 23-án 16 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető
adatai pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!
FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő
településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a
kijelölt szavazókörben adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből tud hozzá a
szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.
A fenti kérelmek benyújthatók

 személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában,
 levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhely
szerinti választási irodában.
A kérelemnyomtatványok elérhetők: http://www.zalakaros.hu/varoshaza/2014-evi-europai
parlamenti valasztasok/ valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is,
mely a megjelölt oldalról is elérhető (Választási információk címről).
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi
személyekhez fordulhatnak:
Szabóné dr. Csányi Mariann, HVI vezető

(93) 540-062

Torma László, HVI vezető helyettes

(93) 340-100/104

Tótivánné dr. Kulcsár Edina, HVI jogi munkatárs

(93) 340-100/125

Kánnár Éva, HVI munkatársa

(93) 340-100/112.

Bodor Johanna HVI munkatársa

(93) 340-100/119.

Zalakaros, 2014. május 13.
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