
 

Közlemény 

 

Európai parlamenti képviselők 2019. évi választásáról 
 
 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Köztársasági Elnök Úr 

 

2019. május 26. napjára, vasárnapra 

 

tűzte ki az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását.  

 

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. május 26-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 

 

Amennyiben Ön, nem a lakóhelye szerinti szavazókörben szeretne szavazni, úgy szavazhat: 

• másik szavazókörben: az európai parlamenti választáson az ország bármely, 

szabadon választott településének kijelölt szavazókörében leadhatja szavazatát 

átjelentkezési kérelmet benyújtva online vagy papír alapon. 

• Külképviseleten: kérheti külképviseleti névjegyzékbe vételét, amennyiben 

szavazatát a külföldi magyar nagykövetségek, konzulátusok valamelyikén kívánja 

leadni. 

• mozgóurna útján: ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti 

szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága 

vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben 

megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben 

engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. 

munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.  

• Szavazás a külföldi lakóhelye szerinti jelöltekre: amennyiben nem a magyarországi 

pártlistákra kíván szavazni, hanem a külföldi lakóhelye szerinti jelöltekre, úgy a 

fogadó állam jogszabályai szerint kérheti, hogy vegyék fel az adott uniós tagállam 

névjegyzékébe. Ebben az esetben a Nemzeti Választási Iroda a magyarországi 

névjegyzékből törli, kizárva ezzel a kettős szavazás lehetőségét. 

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem 

benyújtási szabályai – különös tekintettel a határidőkre – megváltoztak. A pontos 

időpontokról a www.valasztas.hu oldalon tájékozódhat. 

 

Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgára – 

amennyiben Magyarországon kíván szavazni – 2019. május 10-én 16óráig kérheti felvételét 

a névjegyzékbe a Helyi Választási Irodánál.  

 

Az Európai Parlamenti választáson a jelölőszervezetek által állított listákra lehet szavazni. 

 

A választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-án 19.00 óráig tart. 

 

Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy okmányaik érvényességét ellenőrizzék! Szavazni 

kizárólag érvényes okmányokkal lehet a 2019. május 26-i választáson is! 

 

Budapest, 2019. március 11. 

 

        dr. Szeles Gábor  

        jegyző, OEVI vezető 

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

