
 

 

A választópolgárok által benyújtható kérelmek, 

a kapcsolódó határidők és a benyújtás módja 
  

 Papír alapon Elektronikus úton 
  

 

 

 

Személyesen 

 

Levélben 
(Postai úton, vagy HVI-hez beküldve bármilyen módon.) 

 

vagy 

 

Meghatalmazott útján 
(Meghatalmazás esetén a meghatalmazott írja alá a kérelmet és csatolni 

kell a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba -azaz 2 tanú 

aláírásával - foglalt meghatalmazást is!) 

 

 

Ügyfélkapun 

keresztül 

elektronikus 

azonosítással 
www.valasztas.hu 

vagy 

www.magyarorszag.hu 

 

 

 

Ügyfélkapus  

azonosítás nélkül 

 

 
www.valasztas.hu 

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba 

vétel 

 

bármikor, 

de a 2019. október 13-i választásokra kiterjedően legkésőbb: 

2019. szeptember 27. péntek 16 óráig 

 

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba 

vétel törlése 

bármikor, 

de a 2019. október 13-i választásokra kiterjedően legkésőbb: 

2019. október 11. péntek 16 óráig 

 

Fogyatékossággal élő választópolgár segítése bármikor, 

de akadálymentes szavazókörbe sorolási kérelem határideje: 2019. október 9. szerda 16 óra 

 

Személyes adatok kiadásának megtiltása 

 
bármikor 

Átjelentkezés tartózkodási helyre 

 

(Csak akkor lehetséges, ha tartózkodási hely 2019. június 

26. napja előtt létesült és érvényessége legalább 2019. 

október 13-ig tart!)  2019. október 11. 

péntek 16 óráig 
2019. október 9. szerda 16 óráig 

2019. október 11. 

péntek  

16 óra 

2019. október 9. 

szerda  

16 óráig 
Átjelentkezés visszavonása 

 

(Ha a tartózkodási helyét a választópolgár legkésőbb 2019. 

október 11-én megszünteti, az állandó lakóhelye szerinti 

szavazókörbe – külön kérelem nélkül - visszakerül.) 

Mozgóurna iránti kérelem, a már elbírált kérelem 

módosítása és visszavonása >> Helyi Választási Irodához 

benyújtva 

2019. október 11. 

péntek 16 óra 
2019. október 9. szerda 16 óráig 

2019. október 11. 

péntek 16 óra 

2019. október 9. 

szerda 16 óráig 

Mozgóurna iránti kérelem és a kérelem módosítása  

>> a szavazókör Szavazatszámláló Bizottságához benyújtva 

(Visszavonni, módosítani csak akkor lehet a kérelmet, ha a 

Bizottság még nem bírálta el!)  

-- 2019. október 13-án reggel 6 órától 12 óráig 

2019. október 11-

én 16 órát követően 

2019. október 13-

án 12 óráig 

-- 

http://www.valasztas.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.valasztas.hu/


 

 

A választópolgárok által benyújtható kérelmeket:  

• papír alapon az oldalról letölthető nyomtatványok kitöltésével 

személyesen, meghatalmazott által vagy levélben az alábbi címre kell benyújtani: 

Helyi Választási Iroda 

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 

7342 Mágocs, Szabadság utca 39. 

 

Tájékoztatás és további információ kérhető: 

 

Helyi Választási Iroda Mágocs 
 

 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. 

 72/451-110; 20/582-9233; 

 72/560-019 

 

HVI vezető: 

dr. Morvay Klaudia jegyző 

 06 20/582-9233 

 jegyzo@magocs.hu 

HVI vezető – helyettes:  

Jónás István aljegyző 

 06 20/267-9658 

 igazgatas@magocs.hu 

HVI- tag:  

Lindauer-Bakó Bernadett 

 06 20/563-9198 

 igazgatas@magocs.hu 

 

mailto:jegyzo@magocs.hu
mailto:igazgatas@magocs.hu
mailto:igazgatas@magocs.hu

