Mezőfalva Nagyközség
Helyi Választási Iroda Vezetője
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.; Telefon: 06-25-506-971, Fax: 06-25-506-820; e-mail: jegyzo@mezofalva.hu

KÖZLEMÉNY
a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról
Tisztelt Választópolgárok!
Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének
megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes
választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II. 27. ) IM rendelet 8. § (1) bekezdésének
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament
tagjainak választására vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom a választópolgárokat:
I. A szavazás napja: 2019.

május 26.

6.00 órától 19.00 óráig.

A szavazás helye: 001. szavazókör: Iskola 2422 Mezőfalva, József nádor u. 13.
002. szavazókör: Művelődési Ház 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.
003. szavazókör: Polgármesteri Hivatal 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
004. szavazókör: Iskola 2422 Mezőfalva, József nádor u. 13.
Valamennyi szavazókör akadálymentes.
A szavazókörök körzetleíró listája megtekinthető a www.mezofalva.hu oldalon, de a Nemzeti
Választási Irodától, illetve a 2019. március 20-át követően a település szavazóköri névjegyzékébe
kerülés esetén a Helyi Választási Irodától (a továbbiakban: HVI) megkapott értesítőn is feltüntetésre
kerül, hogy a választópolgár hányas számú szavazókörben szavazhat és annak pontos címe is.
Átjelentkezés:
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a lakóhelye szerinti szavazókör
illetékességi területétől eltérő címen tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be. A
kérelemnek 2019. május 22-én 16.00 óráig meg kell érkeznie az illetékes választási irodához.
Átjelentkezés esetén a választópolgár annak a településnek a kijelölt szavazókörében szavazhat, ahová
az átjelentkezést kérte. Mezőfalva településen az átjelentkezők számára kijelölt szavazókör a
Polgármesteri Hivatalban lévő 003. számú.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szintén ebben, a 003. számú
szavazókörben adhatják le voksaikat.
Az átjelentkezési kérelem visszavonására is van lehetőség levélben vagy ügyfélkapus azonosítás
nélkül interneten május 22-én 16.00 óráig, azt követően 2019. május 24-én 16.00 óráig, de már csak
személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással az interneten.

II. A szavazás módja:
Érvényesen szavazni személyesen lehet a szavazókörökben. Érvényes szavazatot leadni csak a
hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt, két egymást metsző
vonallal.
A szavazás feltétele, hogy a választópolgár igazolja a személyazonosságát és személyi azonosítóját
(régi nevén személyi szám) vagy lakcímét, valamint a szavazóköri névjegyzéket alá kell írnia.
Amennyiben a névjegyzék aláírását megtagadja, a szavazatszámláló bizottságnak vissza kell
utasítania, tehát ebben az esetben nem szavazhat!

A személyazonosság, személyazonosító és lakcím igazolásához szükséges:
A) Lakcímigazolvány és érvényes:
- személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- vezetői engedély (jogosítvány)
vagy
B) a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, papír alapú)
Figyelem! Az okmányoknak érvényesnek kell lenniük, ugyanis vissza kell utasítani azt a
választópolgárt, aki érvényes okmányokkal nem tudja igazolni a személyazonosságát és lakcímét.
Mozgóurna: az a választópolgár, aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be az alábbiak
szerint:
Helyi Választási Irodához:
- személyesen 2019. május 24. 16.00 óráig
- postai úton 2019. május 22. 16.00 óráig meg kell érkeznie a kérelemnek
- online ügyfélkapus azonosítás nélkül 2019. május 22. 16.00 óráig
- online ügyfélkapus azonosítással 2019. május 26. 12.00 óráig
Illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz: a szavazás napján, azaz május 26-án 12.00 óráig lehet
benyújtani meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.
Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem: ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, az esetben
is van lehetősége szavazni Magyarország nagykövetségein vagy konzulátusán. Az ez iránti
kérelemnek 2019. május 17. 16.00 óráig kell megérkezni a HVI-hez. Aki időközben meggondolja
magát és mégis Magyarországon szeretne szavazni, az május 22-én 16.00 óráig kérheti a törlését a
külképviseleti névjegyzékből, ez esetben visszakerül a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
III. A kérelmeket be lehet nyújtani személyesen a HVI-nél, vagy levélben, továbbá interneten
keresztül ügyfélkapus azonosítással vagy anélkül is a www.valasztas.hu weboldalon. Ugyanitt a
választással kapcsolatos részletes információk, tájékoztatás és kérelemnyomtatványok is elérhetők.
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