Tisztelt Választópolgárok!

Bizonyára már mindenki előtt ismert, hogy 2014. a választások éve lesz. Idén sor kerül országgyűlési képviselők, európai
parlamenti képviselők, helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők
választására is.
Tájékoztatom Önöket, hogy a választási előkészületek megkezdődtek.
A 2014.-es év első választása az országgyűlési képviselők választása lesz, melyet a Köztársasági Elnök Úr 2014. április 6.
napjára tűzött ki, ahol egyéni képviselőjelöltekre, illetve országos listákra (párt, illetve nemzetiségi) szavazhatunk. A
választás kitűzéséről és arról, hogy a választópolgár mely szavazókörben gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti Választási
Iroda úgynevezett értesítőben tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat legkésőbb 2014.
február 17-ig.
Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat az állandó lakóhelye (2014. 02. 07. állapot) alapján kerül
meghatározásra. Ágfalva község területén a következő szavazókörök találhatók:

-

001. szavazókör:
002. szavazókör:

Ágfalvi Napköziotthon, Ágfalva Soproni utca 1.
Ágfalvi Fogadó, Ágfalva Daágh utca 1.

A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét megállapító
határozat továbbra is megtekinthető az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban (9423 Ágfalva, Soproni utca 3.)
valamint a www.agfalva.hu honlapon.

 KÖZPONTI NÉVJEGYZÉK VEZETÉSE
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és a központi névjegyzék valamint egyéb választási nyilvántartások
vezetéséről szóló 17/2013.(VII.17.) KIM rendelet hatálybalépésével új névjegyzékvezetési rendszer került kiépítésre. Így
állandó, folyamatosan aktualizált elektronikus nyilvántartásként működik a központi névjegyzék.
A központi névjegyzéket a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezeti, abba csak az NVI vehet fel és abból csak az NVI
törölhet választópolgárt!
Felvétel a központi névjegyzékbe:
Azokat a magyar állampolgárságú választópolgárokat, akik magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek, az NVI kérelmükre
veszi fel a központi névjegyzékbe.
Azok a magyar állampolgárságú választópolgárok, akik Magyarországon élnek, de sem bejelentett lakóhelyük, sem
bejelentett tartózkodási helyük nincs Magyarországon, akár az NVI-től, akár bármely helyi választási irodától kérhetik a
névjegyzékbe vételüket. A kérelem formanyomtatványát a 17/2013.(VII.17.) KIM rendelet 3. melléklete állapítja meg.

 SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉK MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI:
MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE:
Mozgóurna iránti kérelmet azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nyújthatnak be, akik:
 mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
 vagy fogva tartásuk miatt akadályozottak.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a
szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon (2014. április 4-én
pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján (2014. április 6-án vasárnap) 15 óráig pedig attól a
szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben "hagyományos módon" nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
ÁTJELENTKEZÉS:
Az átjelentkezési kérelmet azok a választópolgárok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a
magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.
A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában (de személyes ügyintézés esetén a bejelentett
tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is) lehet intézni a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást
megelőző péntek (2014. április 4.) 16 óráig. A helyi választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) nem papíralapú igazolást ad
ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!
KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS IRÁNTI KÉRELEM:
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik,
Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat a lakcíme szerinti szavazólapon szereplő jelöltekre, illetve
az országos listákra.
A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe.
Az erre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. március 29. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.

 KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK A KÖZPONTI NÉVJEGYZÉKBEN:
A kérelemre történő változások átvezetése a helyi választási irodák feladata. A központi névjegyzékbe felvett választópolgár
2014. január 1-től kérheti a választási irodától, hogy az alábbiak valamelyikét rögzítse a központi névjegyzékben:
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik,
- fogyatékosságára való tekintettel segítséget igényel a választójoga gyakorlásához,
- a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja
- az Európai Unió más tagállamának állampolgára a fentieken kívül azt is kérheti, hogy az EP –választásokra is kiterjedjen a
névjegyzékbe vétele
A választási névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek formanyomtatványát 17/2013.(VII.17.) KIM rendelet mellékletei
állapítják meg.
a) Nemzetiségi regisztráció:
Bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, és ukrán nemzetiségű
választópolgár kérheti, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre:
Az „A pont” megjelölésével– ekkor az adott nemzetiség önkormányzati választásán részt vehet, valamint az országgyűlési
választáson pártlistára szavazhat
A „B pont megjelölésével”- az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni – ekkor részt
vehet az adott nemzetiség önkormányzati választásán, valamint az országgyűlési választáson az adott nemzetiség országos
önkormányzata által állított listára szavazhat, egyéb pártlistára nem!!!
Ehhez az országgyűlési választásokat megelőző 16. napig be kell érkeznie a kérelmének a lakcíme szerint illetékes helyi
választási irodához. /17/2013.(VII.17.) KIM rendelet 2. melléklete/
b) Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség:
A fogyatékossággal élő választópolgárok számára lehetővé válik speciális segítség nyújtása. Ezeket az igényeket szükséges
előre jelezniük, az erre irányuló kérelem útján. /17/2013.(VII.17.) KIM rendelet 2. melléklete/
Az a látássérült, aki a „C” pontot megjelöli, az a Nemzeti Választási Irodától speciális, Braille-írással készült értesítőt kap.
Az írott szöveget nehezen értelmező választópolgár a „D” pont bejelölésével könnyített formában megírt tájékoztató anyag
megküldését igényelheti.

Az „E” pont bejelölésével a látássérült választópolgár részére a szavazás napján a szavazókörében működő
szavazatszámláló bizottság Braille-írással ellátott szavazósablont biztosít.
Az „F” pont bejelölésével akadálymentes szavazóhelyiség biztosítását kéri, ezzel a lehetőséggel a mozgásukban korlátozott
választópolgárok élhetnek. A mozgásukban teljesen akadályozott választópolgárok számára kérésükre mozgóurnát
biztosítunk.
c) Központi névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása
Lehetősége van a választópolgárnak arra, hogy névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását a választópolgár megtiltsa.
Emellett lehetősége van arra, hogy a választópolgár az SZL-ben tárolt adatainak szolgáltatását is megtiltsa. Erre a
kérelemnyomtatvány „G” és „H” pontok alapján kitöltésével van lehetőség. /17/2013.(VII.17.) KIM rendelet 2. melléklete/
d) Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele az EP választásra.
Az Európai Unió más tagállamának Magyarországon élő állampolgára automatikusan kerül felvételre a központi
névjegyzékbe, amikor Magyarországon lakóhelyet létesít – feltéve, hogy a magyar jog szerint nagykorú és a magyar bíróság
nem zárta ki a választójogból. Az uniós választópolgár automatikus névjegyzékbe vétele csak a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választására terjed ki. A választópolgár kérheti, hogy a központi nyilvántartásba vétele az EP
választásokra is kiterjedjen, ebben az esetben az EP választáson a magyarországi képviselők választásán szavazhat.
Fenti nyilatkozatokat bármikor módosíthatja a választópolgár!
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket 2014. január 1-től be lehet nyújtani, az alábbi módokon:






személyesen akár lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes helyi választási irodánál
levélben csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes helyi választási irodához
postai úton
ügyfélkapun keresztül
vagy a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu)

Amennyiben a választással kapcsolatos kérdéseik merülnének fel a HVI munkatársai az Ágfalvi Közös Önkormányzati
Hivatalban (9423 Ágfalva, Soproni utca 3, tel.: 99/330-012) ügyfélfogadási időben készséggel állnak rendelkezésükre. A
kérelmekkel kapcsolatos nyomtatványokat igényelheti személyesen az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban vagy
letöltheti a www.valasztas.hu illetve a www.agfalva.hu honlapokról.

Tisztelettel:

Szováti Júlia
HVI vezető

