
VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 A Köztársasági Elnök az Európai Parlament tagjainak választását 2019. május 

26. napjára tűzte ki. 

Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán választójogát 

automatikusan gyakorolhatja minden magyar választópolgár, akinek érvényes 

magyarországi lakcíme van. 

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az Európai Parlament 

tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán való részvétele érdekében 

névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 

2019. május 2-án 16.00 óráig kérheti. 

A fogyatékossággal élő választópolgár a segítséget 2019. május 17-én 16.00 

óráig igényelheti. 

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10-

én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament 

tagjainak választására is kiterjedjen. 

Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására 

is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb 

2019. május 16-án 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az 

Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 

óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 

Az átjelentkező választópolgár 

- legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben 

történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén 

– visszavonhatja, 

- legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus 

azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja 

átjelentkezési kérelmét. 

A mozgóurna iránti kérelmet 

- a helyi választási irodához 

• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 

legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig, 

• személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 

legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy 



• 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással 

elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig, 

 

- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy 

meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. 

május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig 

kell benyújtani. 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 

2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie. 

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 17-

én 16.00 óráig módosíthatja adatát. 

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-

én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. 

A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékébe azt a 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki a 

legkésőbb 2019. május 2-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a 

központi névjegyzékben.  

 

Nem vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe és nem szavazhat személyesen az a 

választópolgár, aki 2019. május 19-ét követően magyarországi lakcímet létesített 

és 

- számára a Nemzeti Választási Iroda megküldte a szavazási levélcsomagot, 

vagy 

- 2019. május 11-e és 2019. május 19-e közötti bármely napon szerepelt a 

levélben szavazók névjegyzékében, és a szavazólap személyes átvételét 

kérte. 

 

Kérelmek letölthetőek a www.valasztas.hu honlapon, vagy személyesen 

beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban. 

Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Helyi Választási 

Iroda munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre. 

 

       Helyi Választási Iroda 
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