
Európai Parlamenti választás 2019.  
 
 

Tájékoztatom településünk választópolgárait, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. 
május hó 26. napjára írta ki az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását. 
 
A választójoggal rendelkező, névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe 
történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről a posta útján legkésőbb április 
5-ig értesítőt kapnak. Aki valamilyen oknál fogva a fenti határidőig az értesítőt nem kapja 
meg, a Helyi Választási Irodához fordulhat. 
 
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31., tel.: 62/527-012, 
e-mail: jegyzo@mindszent.hu. A Helyi Választási Iroda vezetője a jegyző. 
 
Az Európai Parlament magyar tagjait – Magyarországnak összesen 21 parlamenti helye van - 
a magyarországi pártok által állított listákon választják meg a választópolgárok. A 
listaállításhoz a pártoknak legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlását kell 
összegyűjteniük. A választópolgárok 2019. április 23-ig ajánlóíveken ajánlhatnak listát. Egy 
választópolgár több listát is ajánlhat.  
 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár alapesetben személyesen szavazhat az 
értesítőn megjelölt szavazóhelyiségben, azonban a többi választáshoz, így a tavalyi 
országgyűlési választáshoz hasonlóan most is lehetőség lesz átjelentkezésre, ha valaki a 
lakcímétől eltérő településen akar szavazni, külképviseleti névjegyzékbe vételre, ha valaki a 
szavazás napján külföldön tartózkodik, illetve mozgóurna igénylésre, ha valaki egészségügyi 
okok miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben.  
 
Átjelentkezés 
Átjelentkezési kérelmet az a névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthat be, aki a 
szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, és 
választójogát ott kívánja gyakorolni. Átjelentkezési kérelmet legkésőbb 2019. május 22-én 
1600 óráig lehet benyújtani, illetve a korábban benyújtott kérelmet eddig az időpontig lehet 
módosítani vagy visszavonni. Amennyiben a módosítást vagy a visszavonást a választópolgár 
személyesen, illetve elektronikus azonosítást követően elektronikus úton – pl. ügyfélkapun 
keresztül – kéri, úgy arra 2019. május 24-én 1600 óráig van lehetőség.  (Az átjelentkezési 
kérelem online benyújtható, valamint a postai vagy személyes benyújtáshoz a kérelem 
letölthető a www.valasztas.hu honlapon a „Választópolgároknak” menüpontban a „Kérelmek 
magyarországi lakcímmel rendelkezőknek” almenüpont alatt.) 
 
Szavazás külföldön 
A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét az a névjegyzékben szereplő választópolgár 
kérheti, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, és választójogát ott kívánja gyakorolni. 
Külképviseleti névjegyzékbe történő felvételi kérelmet legkésőbb 2019. május 17-én 1600 
óráig lehet benyújtani, illetve a korábban benyújtott kérelmet eddig az időpontig lehet 
módosítani. A választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én 1600 óráig kérheti törlését a 
külképviseleti névjegyzékből.  (A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem online 
benyújtható, valamint a postai vagy személyes benyújtáshoz a kérelem letölthető az 
előzőekben már hivatkozott www.valasztas.hu honlapon a „Választópolgároknak” 
menüpontban a „Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek” almenüpont alatt. Itt 
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megtekinthető továbbá azon külképviseletek címe, ahol az egyes országokban a szavazat 
leadható.) 
 
Mozgóurna igénylése 
Az a választópolgár, akit egészségi állapota, valamely fogyatékossága akadályoz abban, hogy 
a szavazóhelyiségben megjelenjen, igényelheti, hogy az illetékes szavazatszámláló bizottság 
két tagja mozgóurnával otthonában felkeresse. A kérelemnek a pontos személyes adatokon túl 
tartalmaznia kell a mozgóurna igénylés okát is. Ha a választópolgár a szavazás napján a 
lakcímétől eltérő településen (pl. előre rögzített időpontban kórházban, más egészségügyi 
intézményben) van, vagy a lakóhelye szerinti településen ugyan, de másik szavazókör 
területén tartózkodik, akkor szintén igényelhet mozgóurnát. Ezekben az esetekben azonban 
először át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre, szavazókörbe, és 
mozgóurnát ezt követően igényelhet. (A mozgóurna iránti igény kérelme ugyancsak online 
benyújtható, valamint a postai vagy személyes benyújtáshoz letölthető az előzőekben már 
hivatkozott www.valasztas.hu honlapon a „Választópolgároknak” menüpontban a „Kérelmek 
magyarországi lakcímmel rendelkezőknek” almenüpont alatt.) 
 
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához 
 

a) levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton („sima” e-mailben) 
legkésőbb 2019. május 22-én 1600 óráig, 

b) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (pl. ügyfélkapun 
keresztül) 2019. május 24-én 1600 óráig, 

c) a b) pontban szereplő időpont után elektronikus azonosítást követően elektronikus 
úton (pl. ügyfélkapun keresztül) 2019. május 26-án – azaz a választás napján - 
1200 óráig 

 
lehet benyújtani. 
 
A mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott 
útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy kézbesítése útján a választás napján, 
azaz 2019. május 26-án 1200 óráig lehet benyújtani. 
 
 
         Dr. Megyeri Szilvia 
           jegyző 
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