TÁJÉKOZTATÓ
Európai parlamenti képviselők választása 2019
A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára, vasárnapra tűzte ki az Európai
Parlament tagjainak magyarországi választását. A választásra jogosultakról, a
benyújtható névjegyzékbe vételi kérelmekről, az alábbiakban tájékozódhat:
Kinek van választójoga?
Az Európai Parlament tagjainak választásán választójoggal rendelkezik
minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar
állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi
lakóhellyel rendelkező választópolgára, amennyiben nyilatkozatot tesz arról,
hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni; továbbá azok a nagykorú
magyar állampolgárok, akiknek sem Magyarországon, sem az Európai Unió más
tagállamában sincsen lakcímük.
Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem
passzív választójoggal) az,



aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához
szükséges belátási képessége
o pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt
tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
o pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes
mértékben hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet
alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés
alatt áll. Nem választható továbbá az Európai Unió más tagállamának
magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága
szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában
kizárták e jog gyakorlásából.
Nem szavazhat az a magyar választópolgár, aki az Európai Unió más
tagállamában kérte névjegyzékbe vételét az EP-választásra.
Hol és hogyan szavazhatok?
A választásokon való részvétel helye és módja elsősorban attól függ, hogy a
választópolgár rendelkezik-e magyarországi lakcímmel. A választásokon
elsődlegesen a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.

Van magyarországi lakcímem






Szavazás másik szavazókörben: az európai parlamenti választáson az ország
bármely, szabadon választott településének kijelölt szavazókörében leadhatja
szavazatát átjelentkezési kérelmet benyújtva online vagy papír alapon.
Külképviseleti szavazás: kérheti külképviseleti névjegyzékbe vételét,
amennyiben szavazatát a külföldi magyar nagykövetségek, konzulátusok
valamelyikén kívánja leadni.
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.

Nincs magyarországi lakcímem
Külhoni magyar állampolgárként - választási regisztrációját követően - szavazatát
az önnek megküldött szavazási levélcsomagban adhatja le az országgyűlési
általános választásokon, az országos népszavazásokon, valamint – amennyiben
az Európai Unió más tagállamában sincsen lakcíme – az európai parlamenti
választásokon.
Kitűzött választáshoz benyújtható kérelmek (szavazóköri névjegyzékkel
kapcsolatos kérelmek) típusai:




Mozgóurna igénylése
Átjelentkezés másik szavazókörbe
Külképviseleti névjegyzékbe vétel

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. március 21-től lehet
benyújtani.
Átjelentkezés másik szavazókörbe
 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.

Mozgóurna igénylése
A mozgóurna iránti kérelmet:
 a helyi választási irodához
 aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,
 ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton
legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy
 ac) 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással
elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,
 b) 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 névjegyzék
 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 kérelmében szereplő személyes
adatait, elérhetőségére vonatkozó adatait illetve külképviselet
megjelölésével kapcsolatos adatait.
 A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019.
május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
Folyamatosan, választástól függetlenül (központi névjegyzékkel kapcsolatos)
benyújtható kérelmek





Nemzetiségi névjegyzékbe vétel
Személyes adatok kiadásának tiltása
Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához
Más EU-tagállam polgárainak választói névjegyzékbe vétele az Európai
Parlament tagjainak választására

A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtási határideje
A 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 Braille-írással ellátott szavazósablon
alkalmazását szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során 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.
A levélben szavazók névjegyzéke
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.
A kérelem benyújtásának módjai
Választási kérelmek benyújtása személyesen, online vagy postai úton
történhet. A választási kérelmek kitöltésével kapcsolatban bővebb
felvilágosítás a www.valasztas.hu honlapon található, illetve Szolnok Megyei
Jogú Város Helyi Választási Irodájában 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. szám
alatt személyesen, valamint az 56/503-805-os telefonszámon, illetve a
visz@ph.szolnok. hu e-mail címen kérhető.

Szolnok Megyei Jogú Város
Helyi Választási Iroda

