
Választási tudnivalók 

 

Tisztelt Választópolgárok! 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint végrehajtási rendeletei alapján 

tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat az alábbiakról: 

A Köztársasági Elnök az európai parlamenti képviselők választását 2019. május 26. napjára 

tűzte ki. Szavazni egy listára lehet.  

A választás előkészítését az Orosházi Városi Helyi Választási Iroda végzi: 

vezetője:  Dr. Horváthné dr. Barta Edit 

székhelye:  5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 

   Telefon: 06-68-413-022 

   Fax: 06-68-411-545 

   E-mail: jegyzo@oroshaza.hu 

 

Orosházán 37 szavazókör működik, melyek közül a 25. szavazókör esetében a szavazóhelyiség 

címe változott, az Orosháza Képessy utca 3. (volt Juhász Gyula Főiskola) helyett az Orosháza, 

Fűtőház utca 3. (Mátrai Stadion) sz. alatt fog működni. 

 

Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 

A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 

bármikor, folyamatosan kérheti a Helyi Választási Irodától, hogy a központi névjegyzékben 

kerüljön rögzítésre, hogy: 

• valamely nemzetiséghez tartozik, 

• fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan 

adhassa le szavazatát, 

• a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtilthatja. 

Nemzetiségi regisztráció: a választópolgár kérheti, hogy a névjegyzékben kerüljön 

feltüntetésre, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben nevesített 

valamely nemzetiséghez tartozik, továbbá hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi 

választópolgárként kíván szavazni.  

Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség: a vak és gyengénlátó 

választópolgár kérheti, hogy számára az értesítő Braille írással készüljön el, továbbá Braille 

írással ellátott szavazósablont vehet igénybe választójoga önálló gyakorlásához. Braille 

írással ellátott szavazólap igénylésére 2019. május 17. 16.00 óráig van lehetőség. A 

választópolgár jelezheti továbbá, hogy akadálymentes szavazókörben kíván szavazni.  

Központi névjegyzékben szereplő adatok kiadásának tiltása: a választópolgár ilyen 

tartalmú kérelem benyújtásával megtilthatja a központi névjegyzékben szereplő adatainak 

kampánycélú kiadását. 

 

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország 

területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Tipikus 

esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell 

hazautaznia a választójoga gyakorlása érdekében. Úgyszintén az átjelentkezés 

jogintézménye biztosítja azt is, hogy egy mozgásában gátolt választópolgár akkor is 

szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban tartózkodik. Átjelentkezés iránti 

kérelem benyújtására 2019. május 22-én 16 óráig van lehetőség. 

Fontos változás, hogy az átjelentkezett választópolgár 2019. május 22-én 16 óráig 

módosíthatja átjelentkezési kérelmét, továbbá ugyanezen időpontig – levélben vagy 
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elektronikus úton, de nem ügyfélkapun keresztül (valasztas.hu honlapon) – vissza is vonhatja 

átjelentkezési kérelmét. 

Személyesen vagy ügyfélkapun keresztül legkésőbb 2019. május 24. 16 óráig vonható vissza 

az átjelentkezési kérelem. 

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem: amennyiben a választópolgár a szavazás 

napján külföldön tartózkodik, választójogát Magyarország nagykövetségein és 

főkonzulátusain gyakorolhatja. Ennek feltétele, hogy kérelme alapján a Helyi Választási Iroda 

felvegye a külképviseleti névjegyzékben. A kérelem 2019. május 17-én 16.00 óráig nyújtható 

be. 

Mozgóurna iránti kérelem: az a választópolgár, aki az egészségi állapota vagy 

fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségben szavazni, 

mozgóurnát igényelhet. A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme 

szerinti szavazókörben lévő bármely címre. Ha átjelentkezéssel szavaz, akkor a településen 

lévő bármely címre.  

Fontos változás, hogy mozgóurna iránti kérelem a Helyi Választási Irodánál 2019. május 22-

én 16.00 óráig nyújtható be levélben vagy a valasztas.hu honlapon keresztül, míg 

személyesen és ügyfélkapun keresztül 2019. május 24-én 16 óráig. 

A névjegyzék 2019. május 24-i lezárását követően mozgóurna iránti kérelem a Helyi Választási 

Irodához már csak ügyfélkapun keresztül nyújtható be 2019. május 26.12 óráig. 

A kérelmek benyújthatók személyesen a helyi választási irodában, továbbá levélben a 

választások hivatalos honlapján is. A www.valasztas.hu honlapon a kérelmek benyújthatók 

elektronikus azonosítás nélkül, valamint elektronikus azonosítást követően (ügyfélkapun 

keresztül) is. A kérelmek benyújtására szolgáló formanyomtatványok megtalálhatók a 

www.valasztas.hu oldalon. 

 

Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár, aki a szavazási levélcsomag 

személyes átvételét kérte, a szavazási levélcsomagot 2019. május 11-től kezdődően veheti át 

a Helyi Választási Irodában. 

 

 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit 

HVI vezető 
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