
VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati
képviselők megválasztásának  időpontját  2019.  október  13-ra  tűzte  ki  Áder  János
Köztársasági  Elnök  Úr,  illetve  a  Nemzeti  Választási  Bizottság.  Ezen  a  napon  5  évre
választunk polgármestert,  önkormányzati  képviselőket,  illetve  szavazhatunk a Pest  megyei
Közgyűlésbe jelölteket állító megyei listákra. 

Azt  a  választópolgárt,  aki  legkésőbb  2019.  augusztus  7-én  a  szavazóköri  névjegyzékben
szerepel,  a  Nemzeti  Választási  Iroda  úgynevezett  értesítőben  tájékoztatja  a  szavazóköri
névjegyzékbe vételről, melyet augusztus 23-ig kell kézhez kapnia. 

A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség van:

1. segítséget kérni a választójog gyakorlásához, így a látássérült választópolgár
igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont október 4-én 16 óráig. 

2. a személyes adatok kiadását megtiltani.

3. a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt kérni, mely abban az esetben, ha az
szeptember  27-én  16  óráig  történik,  lehetőséget  ad  a  nemzetiségi
önkormányzatok tagjainak választására szolgáló részvételre is október 13-án.

A szavazóköri névjegyzék módosítására két esetben van lehetőség:

1. Átjelentkezés: annak, akinek 2019. június 26-án érvényes magyarországi tartózkodási
helye volt,  amely még október 13-án is érvényes,  lehetősége van kérelmezni,  hogy
tartózkodási helyén szavazzon. Ennek a kérelemnek legkésőbb október 9-én 16 óráig
kell beérkeznie a helyi választási irodához, lehetőség van azt személyesen, levélben,
illetve elektronikus azonosítással vagy anélkül elektronikus úton előterjeszteni, és a
tartózkodási helynek ekkor is érvényesnek kell lennie. Az átjelentkezéssel szavazók a
tartózkodási helyük szerinti szavazókör névjegyzékébe kerülnek felvételre, és az ott
induló képviselőjelöltekre adhatják le szavazatukat.

2. Mozgóurna igénylése: ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna iránti
kérelmet terjeszthet elő levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
október  9-én  16.00  óráig,  míg  személyesen  vagy  elektronikus  azonosítással
elektronikus úton október 11-én 16.00 óráig, ezt követően a szavazás napján 12.00
óráig elektronikus azonosítással elektronikus úton helyi választási irodánál, vagy papír
alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál. 

Külképviseleti szavazásra október 13-án nincs lehetőség. 

A  névjegyzékkel  kapcsolatos  kérelmek  benyújthatók  elektronikusan a  www.valasztas.hu
honlapon keresztül  (elektronikus  azonosítás  nélkül,  valamint  elektronikus  – ügyfélkapus –
azonosítással), továbbá levélben vagy személyesen.

Ismételten  hangsúlyozzuk,  hogy  valamennyi  kérelem  benyújtása  esetén  minden  adat
pontosan,  a  személyi  okmányokban  feltüntetettek  szerint  szerepeljen,  mert  az  attól  való
legkisebb eltérés is a kérelem elutasítását vonhatja maga után. 

A  szavazás  október  13-án  reggel  6  órától  19  óráig  tart.  Szavazni  kizárólag  érvényes
okmányok bemutatásával  lehet.  Lejárt  érvényességű  okmányokkal  rendelkezők  nem
szavazhatnak,  ezért  a  választáson  való  részvétel  érdekében  nagyon  fontos  az  okmányok
érvényességének ellenőrzése, és az érvényes dokumentumok beszerzése. 



A választáson való részvétel feltétele tehát a  személyazonosságot és a személyi azonosítót
vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.

A  személyazonosságot  személyazonosító  igazolvánnyal;  régi  típusú,  könyvecske  formájú
személyazonosító  igazolvánnyal;  ideiglenes  személyazonosító  igazolvánnyal;  valamint
magyar  hatóság  által  kiállított  vezetői  engedéllyel;  útlevéllel;  ideiglenes  útlevéllel  lehet
igazolni. Az Európai Unió más tagállama által kiállított útlevél, személyazonosító igazolvány,
és vezetői engedély csak abban az esetben alkalmas a személyazonosításra, ha az tartalmazza
a választópolgár nevét, születési idejét, képmását, és aláírását.

Az egyes  okmányok  igénylése  során  a  kérelem benyújtásakor  kapott  átvételi  elismervény
(A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A  személyi  azonosítót  személyi  azonosítót  igazoló  hatósági  igazolvánnyal  (lakcímkártya
hátoldala),  vagy a személyazonosító  jelről szóló hatósági  igazolással/bizonyítvánnyal  lehet
igazolni. A lakcímet lakcímkártyával, lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel, vagy
régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal – amennyiben tartalmazza a
lakcímet – lehet igazolni.

A választópolgár  a szavazólap átvételét  a szavazóköri  névjegyzéken saját  kezű aláírásával
igazolja.  Azt  a  választópolgárt,  aki  a  szavazóköri  névjegyzéket  nem  hajlandó  aláírni,  a
szavazatszámláló bizottság visszautasítja, és nem gyakorolhatja választójogát.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre vagy listára lehet, a jelölt
vagy  lista  neve  feletti  körbe  tollal  írt  két,  egymást  metsző  vonallal  (pl.  X  vagy  +).  Ezt
követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti, és az urnába dobja. 

A Helyi Választási Iroda vezetője, elérhetősége:

Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Göndör-Kökény Katalin, jegyző

Elérhetősége: 2363 Felsőpakony, Petőfi S. u 9.

tel.:0629/317-131, vagy 0620-929-9686

e-mail: jegyzo@felsopakony.hu

Helyettes: Kronvalter Emília 

Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu
honlapon, ill. beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hivatalban, míg a választási értesítő
elvesztése esetén, valamint a névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek benyújtásával kapcsolatban
ügyfélfogadási időben keressék Kronvalter Emíliát. (tel: 29/317-131).

Helyi Választási Iroda

http://www.valasztas.hu/

