
VÁLASZTÁSI HATÁRIDŐK 
Az Európai Parlament tagjainak választása: 2019. május 26. 

 

Választási kampány – szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart  2019. április 6.-2019. május 26. 19.00 óra 

Értesítő átadása, vagy megküldése annak a választópolgárnak, aki a szavazóköri névjegyzékbe kerül – akik 

a szavazás napját megelőző 67. napon a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, az NVI személyre szóló 

levélben küldi meg az értesítőt, úgy, hogy a szavazást megelőző 51. napig megérkezzen  

2019. március 20-at követően  

2019. április 5-ig 

Megbízott tag bejelentése – a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a helyi választási iroda 

vezetőjénél kell bejelenteni a szavazás napját megelőző 9. napig 
2019. május 17. 

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem, annak módosítása, vagy törlése – a szavazást megelőző 9. 

napon 16 óráig 
2019. május 17-én 16.00 óráig 

Aki mégis Magyarországon kíván szavazni, külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelemének törlését 

kérheti a szavazást megelőző 4. napon 16 óráig 
2019. május 22-én 16.00 óráig 

Átjelentkezési kérelem benyújtása, módosítása – a szavazást megelőző 4. nap 16 óráig 2019. május 22-én 16.00 óráig 

Átjelentkezési kérelem törlése - Lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe való visszavételének kérése  

– levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten szavazást megelőző 4. nap 16 óráig 

– személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazást megelőző 2. nap 16 óráig 

 

2019. május 22-én 16.00 óráig 

2019. május 24-én 16.00 óráig 

SZSZB tagja és jegyzőkönyvvezető kérheti, annak a szavazókörnek a névjegyzékébe való felvételét, 

amelyben dolgozik a szavazás napját megelőző 2. napon 16.00 óráig  
2019. május 24-én 16.00 óráig 

Mozgóurna iránti kérelem a HVI-hez  

– levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten szavazást megelőző 4. nap 16 óráig 

– személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazást megelőző 2. nap 16 óráig 

– május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig 

 

2019. május 22-én 16.00 óráig 

2019. május 24-én 16.00 óráig 

2019. május 26-én 12.00 óráig 

Mozgóurna iránti kérelem az SZSZB-hez – a szavazás napján legkésőbb 12 óráig 2019. május 26-én 12.00 óráig 

Szavazás  2019. május 26. 06.00-19.00 óráig 

 


