
Tájékoztató a 2019. évi Európai Parlamenti választásokhoz 

 
Tisztelt Választópolgárok! 
 
A köztársasági elnök 2019. május 26-ra tűzte ki az Európai Parlamenti választások 
időpontját. Az Európai Unió Parlamentjében hazánkat21 magyar képviselő képviseli. 
 
 
A SZAVAZÁS MENETE 
 
Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár 
lakóhelye szerinti szavazókörben lehet. 
 
Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt004. számú szavazókörben (Kóka, Dózsa György út 3., 
Általános Iskola) lehet. 
 
A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel. 
 
Szavazásra a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával van lehetőség: 
 
– lakcímet tartalmazó,régi típusú, papíralapúszemélyazonosító igazolványvagy 
– lakcímigazolványÉS – személyazonosító igazolvány vagy 

– útlevél vagy 
– 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély. 

 
Az „Értesítőt” a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén 
célszerű felmutatni. 
 
Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a 
választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a 
fülkében. A választópolgár – ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely 
más ok akadályozza a szavazásban – általa választott segítőt, ennek hiányában a 
szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe. 
 
ÉRVÉNYESEN szavaznicsak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt neve 
alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+vagyX). 
 
Mozgóurna igénylése 
Mozgóurnát az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérhet, aki mozgásában 
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt. Aki a mozgóurnát 
más indokkal (pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi szempontok miatt) kéri, 
annak kérése nem teljesíthető. 
 
Mozgóurnát 

- levélben vagy interneten (ügyfélkapus azonosítás nélkül) 2019. május 22-én (szerdán) 
16.00 óráig, 

- személyesen vagy interneten (ügyfélkapus azonosítással) 2019. május 24-én (pénteken) 
16.00 óráig, vagy 



- 2019. május 24. 16.00 órát követően interneten (ügyfélkapus azonosítással) 2019. május 
26-án (vasárnap) 12.00 óráig a HelyiVálasztási Irodától, 

- a szavazás napján, 2019. május 26-án (vasárnap) legkésőbb 12.00 óráig pedig attól a 
Szavazatszámláló Bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben 
szerepel. 

 
A választópolgár – 2019. május 24-én 16.00 óráig – kérheti, hogy 

- a korábbi kérelemben megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy 
- a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson. 

 
Külképviseleten történő szavazás 
Külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyékben 
szereplő, de a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A 
külképviseleti névjegyékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 
(pénteken) 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. Eddig az időpontig a 
külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek 
alapján a külföldön történő szavazásra egy másik külképviseletet jelölhet meg. Ha mégis a 
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben kíván szavazni, akkor 2019. május 22-én 
(szerdán) 16.00 óráigkérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. 
 
Átjelentkezés másik szavazókörbe 
Átjelentkezési kérelmet azok nyújthatnak be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a 
magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelmet a választópolgár 
lakcíme szerint illetékes Helyi Választási Irodában lehet benyújtani legkésőbb 2019. május 
22-én (szerdán) 16.00 óráig. Az átjelentkezésről nem készül papíralapú igazolás, hanem 
közvetlenül felveszik a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe. 
 
A választópolgár 2019. május 22-én (szerdán) 16.00 óráig módosíthatja kérelmét, azaz 
kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt település helyett másik településen 
szavazhasson. 
 
Ha a választópolgár mégis a lakcíme szerinti szavazókörben kíván szavazni, úgy kérheti az 
oda történő visszavételét. Erre levélben vagy interneten (ügyfélkapus azonosítás nélkül) 2019. 
május 22-én (szerdán) 16.00 óráig, ill. személyesen vagy interneten (ügyfélkapus 
azonosítással) 2019. május 24-én (pénteken) 16.00 óráig van lehetőség. 
 
Akadálymentes szavazás 
A fogyatékossággal élő választópolgároknak lehetőségük van a szavazáshoz segítséget kérni. 
A kérelem irányulhat Braille-írásos sablon vagy akadálymentesített szavazóhelyiség 
biztosítására. Braille-írásos sablon iránti igényt 2019. május 17-én (pénteken) 16.00 óráig, 
illetve akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe történő 
áttételt 2019. május 22-én (szerdán) 16.00 óráig lehet kérelmezni. 
 
Kérjük, szíveskedjenek figyelni okmányaik érvényességére, mert érvényes okmányok 
bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség! 
 
 
 

Helyi Választási Iroda 
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