
Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági elnök kitűzte az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását!

A szavazás napja: 2019. MÁJUS 26.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.

Választójog

Az a választópolgár vehet részt a szavazáson, aki a választás napjáig betölti a 18. életévét és bíróság 
jogerős döntéssel nem tiltotta el a választójogától.

Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás 
helyéről és idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri 
hivatalban) tekinthető meg. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakóhelyük 
szerinti szavazókörben szavazhatnak. A szavazókör címét megtalálja az értesítőn, melyet április elejéig 
kellett megkapnia.
Amennyiben a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nem a kijelölt szavazókörben, 
hanem egy másik magyarországi szavazókörben szeretne szavazni, akkor átjelentkezési kérelemmel 
élhet. Az átjelentkezési kérelmet március 21-től május 22-én (szerdán) 16 óráig lehet benyújtani 
személyesen, postán vagy interneten a www.valasztas.hu oldalon.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a választás napján Magyarország 
külképviseletein (nagykövetségein, konzulátusain) is szavazhat. Ilyen kérelmet március 21-től május 
17-én (pénteken) 16 óráig lehet benyújtani személyesen, postán vagy interneten a www.valasztas.hu 
oldalon. 
Az Európai Unió más tagállamának választópolgára - ha Magyarországon lakóhellyel  rendelkezik -
2019. május 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét a helyi választási iroda vezetőjétől.

Ajánlás
A  választójoggal  rendelkező  választópolgár  2019.  április  23-ig  ajánlóíven ajánlhat  listát.  A
listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több
listát is ajánlhat.

Szavazás
A magyarországi  lakcímmel  rendelkező  választópolgár  személyesen  szavazhat az  értesítőn
feltüntetett  szavazóhelyiségben.  A  mozgásában  korlátozott  választópolgár  mozgóurnát  kérhet.  A
szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen
átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Szavazni egy listára lehet.
A választás egyfordulós, listás szavazás, amin Magyarországon csak pártok indulhatnak. Az ország az
EP javaslata alapján a 2019-es választásokon is 21 képviselőt küldhet majd az Európai Parlamentbe.
Az  a  párt  állíthat  listát,  amely  legalább  20  000  választópolgár  aláírását  össze  tudja  gyűjteni.  A
voksoláskor az egész ország egyetlen választókerületet alkot. 
A választáson 9 párt vagy pártszövetség listája közül lehet választani.
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) által kisorsolt szavazólapi sorrend a következő: 

1. Magyar Szocialista Párt  –Párbeszéd Magyarországért
2. Magyar Kétfarkú Kutya Párt  
3. Jobbik Magyarországért Mozgalom  
4. Fidesz – Magyar Polgári Szövetség  –Kereszténydemokrata Néppárt
5. Momentum Mozgalom  
6. Demokratikus Koalíció  
7. Mi Hazánk Mozgalom  
8. Magyar Munkáspárt  
9. Lehet Más a Politika  

Bővebb információért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy
látogassa meg a http://www.valasztas.hu/ weboldalt.

http://www.valasztas.hu/
http://www.valasztas.hu/ep2019
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lehet_M%C3%A1s_a_Politika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Munk%C3%A1sp%C3%A1rt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mi_Haz%C3%A1nk_Mozgalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Demokratikus_Koal%C3%ADci%C3%B3_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Momentum_Mozgalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nydemokrata_N%C3%A9pp%C3%A1rt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fidesz_%E2%80%93_Magyar_Polg%C3%A1ri_Sz%C3%B6vets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jobbik_Magyarorsz%C3%A1g%C3%A9rt_Mozgalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_K%C3%A9tfark%C3%BA_Kutya_P%C3%A1rt
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rbesz%C3%A9d_Magyarorsz%C3%A1g%C3%A9rt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Szocialista_P%C3%A1rt
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rt
http://www.valasztas.hu/


Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos felvilágosításért a Helyi Választási Irodához fordulhatnak
az alábbi elérhetőségeken: Levélben: 4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1. Telefonon: 44/502-680  E-
mailben: jegyzo@nyircsaholy.hu Faxon: 44/502-931 

Dr. Cseh Katalin
    Nyírcsaholy HVI vezető
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