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MOZGÓURNA IGÉNYBEVÉTELE

Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére 
mozgóurnával szavazhat. A mozgóurnát a 
szavazás előtt a Helyi Választási Irodától, 
a szavazás napján pedig az illetékes 
Szavazatszámláló Bizottságtól lehet kérni. 
Mozgóurna kérelemhez nyomtatvány 
letölthető a www.erd.hu internetes oldalról.

FIGYELEM!!! Mozgóurna csak írásban 
kérhető! A mozgóurnára vonatkozó kérelmet 
a mozgásában gátolt választópolgárnak 
kell aláírnia, de azt természetesen nem 
kell személyesen eljuttatnia a választási 
irodához. Ezt megteheti postán vagy 
megbízottja által. 

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, 
hogy amennyiben a választás napján nem 
a lakcímigazolványukon szereplő címen 
tartózkodnak, és mozgóurnát kérnek, a 
lakóhelytől eltérő településen történő 
szavazáshoz igazolást is kell kérniük!

Helyi Választási Iroda

KüLKÉpVIsELETI sZAVAZás FELHÍVás

A külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel személyesen vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással 
rendelkező meghatalmazott útján, illetve ajánlott levélben 
kérhető, amelynek legkésőbb 2010. március 19-én 16.00 óráig 
kell megérkeznie a választópolgár lakcíme szerinti jegyzőhöz. 
Kérelemnyomtatvány igényelhető a jegyzőtől vagy letölthető az 
internetről (www.valasztas.hu; www.erd.hu).
       

Választási Iroda

TájÉKOZTATÓ
AZ IGAZOLássAL TÖRTÉNŐ sZAVAZásRÓL

A 2010. április 11‑ei országgyűlési képviselő‑választáson 
lehetőség van igazolással történő szavazásra.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakhelyétől távol 
kíván szavazni, a lakóhelye szerint illetékes helyi választási 
iroda (HVI) vezetőjétől kizárólag az első fordulót megelőzően 
kérhet igazolást. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott 
útján legkésőbb 2010. április 9-én 16.00 óráig a Polgármesteri 
Hivatal Népesség-nyilvántartó Csoportjánál (Okmányiroda, 
2030 Érd, Budai u. 8.), ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, 
hogy az 2010. április 6-áig megérkezzen a választási irodához.

A választópolgár az igazolást MINDKÉT FORDULÓRA 
ugyanazon a nyomtatványon kapja meg. Az igazolás iránti 
kérelem‑nyomtatvány letölthető a honlapról (www.erd.hu). 

Igazolás telefaxon és e-mailben NEM KÉRHETŐ!

Az a választópolgár, aki igazolást kapott, 2010. április 8-án 
16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti névjegyzékre történő 
visszavételét, az igazolás egyidejű leadásával. A választópolgár 
ezt egy alkalommal teheti meg.

Az igazolással csak azon a településen lehet szavazni, amelyet 
az igazoláson feltüntettek, és csak az igazolással szavazásra 
kijelölt szavazókörben, ez Érden a 3. számú szavazókör. 
A szavazókör címe: Szakorvosi Rendelőintézet Érd, Alsó utcai 
bejárat felől.

A választópolgár a választást megelőzően azon a településen, 
ahol a választás napján tartózkodik, a helyi választási iroda 
vezetőjénél kérheti felvételét az erre kijelölt szavazókör 
névjegyzékébe az igazolás leadásával. A szavazás napján az 
erre kijelölt szavazatszámláló bizottság veszi fel a névjegyzékbe 
a választópolgárt.

A sZAVAZásHOZ sZüKsÉGEs OKMáNYOK

Az országgyűlési képviselők választásán Ön csak ÉRVÉNYEs 
okmányokkal szavazhat! Ezek lehetnek: 
– a lakcímet tartalmazó (régi) személyi igazolvány, vagy
– lakcímigazolvány És személyazonosító igazolvány, vagy
– lakcímigazolvány És útlevél, vagy
–  lakcímigazolvány És a kártya formátumú vezetői enge-

dély (jogosítvány).

Ha a régi típusú személyi igazolvány tulajdonosa 2000. január 1. 
óta új lakcímet létesített, a régi típusú igazolvány mellett be kell 
mutatnia a lakcímigazolványt is.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben lakóhelye nincs és csak 
tartózkodási hellyel (ideiglenes lakcím) rendelkezik, ellen-
őrizze lakcímigazolványa érvényességi dátumát. Amennyiben 
a kártya 2010. április 11. előtt lejár, és azt az Okmányiroda 
Népesség‑nyilvántartó Csoportjánál (Érd, Budai u. 8.) nem 
újítja meg, nem vehet részt a választáson 

Kérjük, időben ellenőrizze igazolványainak érvényességét!

Lakcímmel nem rendelkezők figyelmébe!
Az a választópolgár, akinek nincs lakcíme, csak akkor gyako‑
rolhatja választójogát, ha településszintű lakóhelyet létesített. 
A településszintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a 
helyi választási iroda vezetője által kijelölt, 3. számú szavazó-
körben, a szakorvosi Rendelőintézetben – az Alsó utca felől 
– szavazhatnak.

Választási Iroda

8. sZáMú ORsZáGGYűLÉsI EGYÉNI VáLAsZTÓKERüLETI 
VáLAsZTásI BIZOTTsáG
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