Európai parlamenti választás
TÁJÉKOZTATÓ
Az Európai Parlament tagjainak választásáról

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai parlament
tagjainak a választását.

Ahogyan eddig is, a Magyarországon élő – lakcímmel rendelkező - magyar állampolgár
automatikusan felvételre kerül az európai parlamenti választás névjegyzékére, arra külön
kérelmet nem kell benyújtania.
A szavazás helyéről és idejéről a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 5-éig értesíti a
választópolgárokat.
Azt a választópolgárt, aki 2019. március 20-át követően kerül a település szavazóköri
névjegyzékébe a helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri névjegyzékbe történő felvételéről.
A szavazókörrel kapcsolatos kérelmet 2019. március 21-től lehet benyújtani.
Az Európai parlamenti választáson Magyarország egy választókerület.
Verőcén a szavazókörök megegyeznek az országgyűlési képviselő-választás szavazóköreivel.
Változás: A 2. számú szavazókör új helyszíne: Garam utca 8-10. Iskola aulája.
A szavazókörök területi lehatárolása nem változott.

A szavazás 2019. május 26-án 6.00 órától 19.00 óráig tart. Ugyanúgy követelmény, hogy a
választópolgár a személyi azonosságát és a lakcímét igazolni tudja. Ennek hiányában
ugyanis a Szavazatszámláló Bizottság nem engedheti szavazni a megjelentet.

Ha valaki a szavazás napján nem a lakóhelyén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a
helyi választási irodához, és 2019. május 24-én 16.00 óráig vonható vissza.

A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához



levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton legkésőbb 2019.
május 22-én 16.00 óráig
személyesen legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig, vagy elektronikus
azonosítással elektronikus úton 2019. május 26-án 12.00 óráig lehet benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet a választás napján az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz is
be lehet nyújtani meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy
általi kézbesítésével úgy, hogy a kérelem legkésőbb 12.00 óráig megérkezzen a bizottsághoz.

Külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos kérelem:




a választópolgár kérheti, hogy külföldön tartózkodása miatt az általa megjelölt
külképviselet névjegyzékébe vegye fel a választási iroda;
módosíthatja korábbi kérelmét, és külföldön szavazására egy másik külképviseletet
jelölhet meg;
visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, hogy a magyarországi lakcíme
szerinti szavazókörben szavazhasson.

A külképviseleti névjegyzékbe felvétel/módosítás iránti kérelem beérkezési határideje 2019.
május 17. 16.00 óra.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00
óráig kérheti törlését.
Az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos további és aktuális információkat
olvashatnak a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a www.valasztas.hu címen.
A kérelmek benyújtásának legegyszerűbb módja a www.valasztas.hu oldalon kitöltött és
benyújtott kérelem.
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