
Tisztelt Választópolgárok! 

Tájékoztató az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 

2019. október 13. napjára tűzte ki. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanerre a napra tűzte ki a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők idei választását is. A szavazás reggel 6:00 órától 19:00 óráig 

tart. 

MOZGÓURNA IGÉNYLÉS SZABÁLYAI 

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota 

vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi 

szempontok, munkavégzés miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság 

elutasítja. 

• Online igénylés esetén:  
o Ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző negyedik napon 2019. október 

9. szerdán 16.00 óráig nyújtható be. 
o Ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.  

• Személyesen történő igénylés: 
o a szavazást megelőző második napon 2019. október 11. pénteken 16.00 óráig 

nyújtható be a helyi választási irodához. 

• Postán (levélben) történő igénylés:  
o a szavazást megelőző negyedik napon 2019. október 9. szerdán 16.00 óráig kell 

megérkeznie a helyi választási irodához. 

• Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés:  
o a szavazást megelőző második napon 2019. október 11. pénteken 16.00 óráig a helyi 

választási irodához vagy a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló 
bizottsághoz nyújtható be. 

• Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb 
személy) 

o a szavazást megelőző negyedik napon 2019. október 9. szerdán 16.00 óráig a helyi 
választási irodához vagy  

o a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag 

mozgóurnával! 

ÁTJELENTKEZÉS SZABÁLYAI 

Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre 

irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének 

érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző 

negyedik napon 2019. október 9. szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 

A kérelem visszavonása tekintetében az alábbiak szerint kell eljárni:  
-levében, illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül online benyújtott kérelmeknek 2019. október 
9-én 16.00 óráig,  
-személyesen, illetve ügyfélkapus azonosítással online benyújtott kérelmeknek 2019. október 
11-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.  
 



TELEPÜLÉSI SZINTŰ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐK SZAVAZÁSA 

Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt 
szavazókörében adhatja le a szavazatát.  
Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási 
irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.  
 

VÁLASZTÓJOG GYAKORLÁSÁHOZ SEGÍTSÉG IGÉNYELHETŐ 

A fogyatékossággal élő választópolgár következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása 

érdekében: 

• Braille-írással készült értesítő megküldése,  

• könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,  

• Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás 
szavazás során, 

• akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.  

A szavazólap kitöltésében segíthet a szavazópolgár által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs 

jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja. 

 

BUDAKALÁSZ VÁROS SZAVAZÓHELYISÉGEINEK CÍME: 

• 1. sz. szavazókör: Budakalász, Szentendrei út 9. (Faluház) 

• 2. sz. szavazókör: Budakalász, Budai út 10. (Budakalászi Bölcsőde) 

• 3. sz. szavazókör:  Budakalász, Szalonka utca 1/A. (Szalonka utcai Óvoda) 

• 4. sz. szavazókör: Budakalász, Petőfi tér 1. (Polgármesteri Hivatal, „B” épület) 

• 5. sz. szavazókör: Budakalász, Pomázi út 3. (Nyitnikék Óvoda) 

• 6. sz. szavazókör: Budakalász, Martinovics u. 9. (Szentistvántelepi Általános Iskola) 

• 7. sz. szavazókör: Budakalász, Martinovics u. 9. (Szentistvántelepi Általános Iskola) 

• 8. sz. szavazókör: Budakalász, Mályva u. 1. (Telepi Óvoda) 

 

Helyi Választási Iroda 


