
Mikor szavazhatok?

Magyarországon az európai parlamenti választások 
pontos időpontja:

Ki és hogyan szavazhat?

A magyarországi lakcímmel rendelkező nagykorú 
magyar állampolgárok automatikusan felkerülnek 
a választási névjegyzékbe. Az április elejéig kiküldött 
értesítőkön szerepel a szavazókör címe.

Másik uniós tagállamban lakcímmel rendelkező 
magyar állampolgár is szavazhat külföldi lakóhelye 
szerinti jelöltekre, ebben az esetben a fogadó állam 
jogszabályai szerint kérheti, hogy vegyék fel az adott 
uniós tagállam névjegyzékébe. Ebben az esetben a 
választópolgárt törlik a magyar névjegyzékből.

A sem Magyarországon, sem az EU másik tagállamá-
ban lakcímmel nem rendelkező nagykorú magyar 
állampolgároknak a névjegyzékbe vételhez regiszt-
rálnia kell május 2-án 16 óráig.

Másik uniós tagállam állampolgárai, akik rendel-
keznek magyarországi lakcímmel és Magyarországon 
kívánnak szavazni, május 10-én 16 óráig nyújthatják 
be kérelmüket.

Mi a teendő, ha a választás napján nem  
a lakóhelyemen tartózkodom?

Amennyiben a magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgár nem a kijelölt szavazókörben, hanem 
egy másik magyarországi szavazókörben szeret-
ne szavazni, akkor átjelentkezési kérelemmel élhet.  

2019. május 26., 06.00–19.00

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) (EPP) 
képviselőcsoport
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2.2. AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

• A képviselők

 Európa lakosai az Európai Parlament 
képviselőin keresztül hatással lehetnek 
az uniós döntéshozatalra. Ötévente 
minden polgár megszavazhatja, hogy 
saját országában kit tart arra alkalmas-
nak, hogy európai színtéren harcoljon 
az érdekeiért. Az egyes tagálla mokban 
megválasztott képviselők politikai hova-
tartozás szerint alkotnak csoportokat, 
és közös erővel lépnek fel az európai 
polgárok érdekeiért.

 Jelenleg 751 képviselő mun kál kodik azon, 
hogy az európai döntések az állampolgár-
ok érdekeinek megfelelően alakuljanak.  

   Az európai képviselők idejük nagy ré-
szét Brüsszelben töltik, azonban havon-
ta egyszer a parlamenti ülések idejére 
Strasbourgba utaznak. Az üléseken a 
képviselők politikai – és nem nemzeti – ho-
vatartozásuk szerint alkotnak csoportokat. 
Jelenleg 8 képviselőcsoport van az Európai 
Parlamentben. Az egyik képviselőcso-
porthoz sem tartozók a független 
képviselők. A képviselőcsoportok saját 
személyzettel, a képviselők pedig parla-
menti asszisztensekkel rendelkeznek. 

A képviselőcsoportok listája:

1.  Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)

Képviselőcsoport (EPP)

2.  Az Európai Szocialisták és Demokraták

Progresszív Szövetségének képviselőcsoportja (S&D)

3.  Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért

Képviselőcsoport (ALDE)

4.  A Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség

Képviselőcsoportja (Greens/EFA)

5.  Európai Konzervatívok és ReformerektKépviselőcsoport (ECR)

6.  Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld

Baloldal Képviselőcsoportja (GUE/NGL)

7.  A Szabadság és  
Európája képvisel

KözvetlentDemokrácia
őcsoport

(EFDD)

8. Független képviselők ( NI )

A képviselőcsoportok listája:

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)   (EPP)
Képviselőcsoport

Az Európai Szocialisták és Demokraták   (S&D)
Progresszív Szövetségének képviselőcsoportja

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  (ALDE)
Képviselőcsoport

A Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség    (Greens/EFA)
Képviselőcsoportja

Európai Konzervatívok és ReformerektKépviselőcsoport (ECR)

Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld  (GUE/NGL)
Baloldal Képviselőcsoportja

A Szabadság és KözvetlentDemokrácia   (EFDD)
Európája képviselő csoport

Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport  (ENF)

Független képviselők     (NI)

Az Európai Szocialisták és Demokraták (S&D) 
Progresszív Szövetségének képviselőcsoportja

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  
(ALDE) képviselőcsoport

20

2.2. AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

• A képviselők

 Európa lakosai az Európai Parlament 
képviselőin keresztül hatással lehetnek 
az uniós döntéshozatalra. Ötévente 
minden polgár megszavazhatja, hogy 
saját országában kit tart arra alkalmas-
nak, hogy európai színtéren harcoljon 
az érdekeiért. Az egyes tagálla mokban 
megválasztott képviselők politikai hova-
tartozás szerint alkotnak csoportokat, 
és közös erővel lépnek fel az európai 
polgárok érdekeiért.

 Jelenleg 751 képviselő mun kál kodik azon, 
hogy az európai döntések az állampolgár-
ok érdekeinek megfelelően alakuljanak.  

   Az európai képviselők idejük nagy ré-
szét Brüsszelben töltik, azonban havon-
ta egyszer a parlamenti ülések idejére 
Strasbourgba utaznak. Az üléseken a 
képviselők politikai – és nem nemzeti – ho-
vatartozásuk szerint alkotnak csoportokat. 
Jelenleg 8 képviselőcsoport van az Európai 
Parlamentben. Az egyik képviselőcso-
porthoz sem tartozók a független 
képviselők. A képviselőcsoportok saját 
személyzettel, a képviselők pedig parla-
menti asszisztensekkel rendelkeznek. 

A képviselőcsoportok listája:

1.  Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)

Képviselőcsoport (EPP)

2.  Az Európai Szocialisták és Demokraták

Progresszív Szövetségének képviselőcsoportja (S&D)

3.  Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért

Képviselőcsoport (ALDE)

4.  A Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség

Képviselőcsoportja (Greens/EFA)

5.  Európai Konzervatívok és ReformerektKépviselőcsoport (ECR)

6.  Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld

Baloldal Képviselőcsoportja (GUE/NGL)

7.  A Szabadság és  
Európája képvisel
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Független képviselők     (NI)

A Zöldek / az Európai Szabad Szövetség 
(Greens/EFA) képviselőcsoportja

Európai Konzervatívok és Reformerek 
képviselőcsoport (ECR)
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Az Egységes Európai Baloldal / Az Északi Zöld 
(GUE/NGL) Baloldal képviselőcsoportja
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Hogyan szavazhatok?Az Európai Parlament 
összetétele – 2019

Az átjelentkezési kérelmet május 22-én 16 óráig 
lehet benyújtani.

Mi a teendő, ha a választás napján külföl-
dön tartózkodom?

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar 
választópolgár magyar pártlistára akar szavazni kül-
földön, akkor kérheti külképviseleti névjegyzékbe 
vételét. Ilyenkor szavazatát a külföldi magyar nagy-
követségek, konzulátusok valamelyikén adhatja le. 

Ilyen kérelmet május 17-én 16 óráig lehet benyújtani.

Hány képviselőt választunk és kire 
szavazhatok?

Magyarországon országos pártlistára lehet szavaz-
ni. Minél több szavazatot kap egy párt, annál több 
képviselőjelöltje jut mandátumhoz. A szavazók 21 
európai parlamenti képviselőt választanak majd, 
ugyanannyit, mint a 2014-es választások során.

Azokra a pártokra lehet szavazni, amelyek április 19-
ig legalább 20 ezer választópolgár érvényes aján-
lását megszerezték. A mandátumkiosztásban csak 
azok a listák vehetnek részt és szerezhetnek man-
dátumot, amelyek több szavazatot kaptak, mint az 
összes listára leadott összes érvényes szavazat 5%-a. 

További információ: www.valasztas.hu
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Az Európai Parlament az EU egyetlen közvetlenül választott 
testülete. Szavazatunkkal eldöntjük, hogy kik képviseljenek 
minket, európai polgárokat, és kik hozzák meg azokat az 
európai szintű döntéseket, melyek alakítják a jövőnket. Az 
Európai Unió az alapvető jogok és demokratikus elvek 
közös tiszteletén alapul. Szavazatunk egyben annak ki-
nyilvánítása, hogy élni kívánunk ezekkel a jogainkkal. 
Annak érdekében, hogy minél többen részt vegyünk a jö-
vőnk alakításában, az Európai Parlament egy összeurópai 
közösséget épít. 

Ezért most nemcsak arra kérünk mindenkit, hogy szavaz-
zon az európai választásokon, hanem arra is, hogy győz-
zön meg másokat: fontos a szavazatuk. A szavaznifogok 
oldalon egy rövid regisztráció után aktívan részt vehetünk 
a figyelemfelhívásban: a kapott linket online felületeken 
megosztva máris sokat tettünk azért, hogy minél többen 
tudjanak az európai választásokról. Aki pedig még többet 
szeretne tenni, önkéntesként csatlakozhat a közösséghez. 
Így az Európai Parlamenttel együtt tehetünk azért, hogy 
minél többen felelősséget vállaljanak közös európai jövőn-
kért.

Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája
1024 Budapest, Lövőház utca 35.
Telefon: +36 1 411 3540
epbudapest@europarl.europa.eu
www.europarl.hu

Európai választások 
2019. május 26.

szavaznifogok.eu

Szavazni fogok

#szavaznifogok
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