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Európai választások estéje: praktikus információk
tudósítóknak május 26-ra
 
Az alábbiakban az európai választások napján, május 26-án a média számára szükséges
információkról, időpontokról és a tudósítók rendelkezésére álló szolgáltatásokról
olvashat.
 
Munkaállomások, nyitva tartás
 
Négy helyen lehet majd dolgozni:
 

Plenáris terem (PHS3A50),
 

Csütörtök 12:00 - 22:00
 
 Péntek 12:00 - 22:00
 
 Szombat 8:00 - 22:00
 
 Vasárnap 9:00-től hétfő (május 27.) estig
 

Sajtóterem (PHS 0B01) 
Anna Politkovszkaja terem (PHS 0A50) | május 23-27-ig folyamatosan nyitva 
PHS 1A2
 

Az  eredmények  mindegyik  teremben  a  kivetítőkön,  és  a www.valasztasi-eredmények.eu
oldalon  valós  időben  lesznek  láthatók.
 
A plenáris terem korlátozott befogadóképessége miatt már az összes ottani helyet lefoglalták.
De minden akkreditált újságíró bármikor beléphet a terembe, például a képviselőcsoportok
vezetőinek vagy a csúcsjelöltek nyilatkozatait meghallgatni.
 
A többi  teremben az  újságírók  május  23-tól  foglalhatnak  magunknak  helyet  úgy,  hogy  a
szükséges íróasztal(ok)ra leraknak egy papírlapot a nevükkel és az őket küldő média nevével.
 
A választás estéjén az újságírók információért a tagállamok sajtóreferenseihez is fordulhatnak,
ők a Yehudi Menuhin galérián dolgoznak majd.
 
Külön akkreditáció és belépők
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Mától fogva a parlamenti belépésre a választási időszakban érvényes akkreditációs rendszer él,
azaz csak azok léphetnek be, akik regisztráltak és rendelkeznek a külön belépővel. Ha még
nem regisztrált, akkor pénteken 17:00 óráig kérheti akkreditációját.
 
Segítségért, kérjük, forduljon az akkreditációs irodához.
 
Telefon: (+32) 498 98 35 44
 
A belépőket a hosszú sorok elkerülése céljából már május 20-tól át lehet venni a Parlament
brüsszeli sajtóakkreditációs irodájában, amelynek címe: Paul-Henri Spaak épület, sajtó- és
látogatói bejárat, Rue Wiertz, PHS -1C029 iroda.
 
Az iroda nyitva tartása:
 
május 20., hétfőtől május 24., péntekig 8:00-18:00
 
május 25., szombaton 10:00-18:00
 
május 26., vasárnap 10:00-23:00
 
Ezen  a  részletes  térképen  találhatja  meg  a  Parlament  bejáratainak  és  sajtótermeinek
elhelyezkedését.
 
A választási eredmények nyilvánosságra hozatalának időrendje
 
A Parlament május 26-án 18:00 órától a  www.valasztasi-eredmények.eu  oldalon folyamatosan
hozza nyilvánosságra az országos mandátumbecsléseket, kb. 20:15 órakor pedig az összesített
parlamenti mandátumeloszlásra vonatkozó első előrejelzést.
 
Az  adatok  folyamatosan  frissülnek,  ahogy  az  előrerejzések  és  a  hivatalos  eredmények
beérkeznek a tagállamokból. Az első ideiglenes összeurópai eredményt várhatóan 23:15 órakor
hozzuk nyilvánosságra.
 
Az adatk&ouml;zl&eacute;s r&eacute;szletes napirendje (angolul)
 
A  www.valasztasi-eredmények.eu  oldalon a nemzeti eredményeket, a képviselőcsoport és
ország szerinti mandátumokat, a nemzeti pártok és képiselőcsoportok szerinti eredményeket, a
nemek  szerinti  eloszlást  és  a  részvételi  arányt  is  láthatja.  Lehetősége  lesz  egymással
összevetni  az  eredményeket,  ellenőrizni  a  többség  méretét,  és  a  widget  fel  is  tölthető.
 
Az egyes országokban a választási szabályzásról, a szavazatleadás határidejéről, listákról,
jelöltekről és korábbi eredményekről szóló, országonkénti adatlapok állnak rendelkezésére
(angolul).
 
Audiovizuális lehetőségek
 

Sajtóközlemény

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume DUCH GUILLOT
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

2 I 4

https://jouregfo.secure.europarl.europa.eu/journalist-registration/login?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/accreditation.
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190522RES52304/20190522RES52304.pdf
https://valasztasi-eredmenyek.eu/
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190521RES52073/20190521RES52073.pdf
https://valasztasi-eredmenyek.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190516BKG51011/european-elections-2019-country-sheets/26/sweden


Europe by Satellite
 
Az EbS május 23-tól 26-ig sugározza, ahogy az Európai Parlament, az Európai Tanács és az
Európai  Bizottság  elnökei,  a  vezető  jelöltek,  és  a  képviselőcsoportok  vezetői  leadják
szavazataikat. A különböző európai szavazóhelyiségekről készült vágóképeket, és a kimenő
Parlament fontos pillanatait mutató felvételeket is adnak.
 
Vasárnap  18  órától  kezdve  az  EbS televíziós  sugárzásra  alkalmas  minőségben  adja  az
előrejelzések és az eredmények grafikáit, illetve az érkezések és egyéb események felvételeit.
Az  EbS+  a  plenáris  teremből  élőben  közvetíti  a  választás  éjszakáját,  többek  között  a
csúcsjelöltek és a képviselőcsoportok vezetőinek nyilatkozatait. A nem végleges program itt
látható.
 
Multimédia-központ
 
A választási  időszakkal  kapcsolatos minden fotó és videó letölthető itt.  A fotók és videók
automatikusan frissülnek.
 
A kimenő Parlament legfontosabb pillanatiról készült válogatás itt érhető el.
 
Webstreaming
 
A választás éjszakája  17:45 órától  élőben követhető  a  Parlament  weboldalán és az EbS
weboldalán.
 
A beillesztéshez szükséges kódok itt találhatók.
 
Parkolás a választás estéjén
 
Az  ASP  parkolóban  korlátozott  számú  parkolóhely  áll  a  külön  belépővel  érkező  sajtó
rendelkezésére.  A  parkoló  a  Rue  Belliard  felől  közelíthető  meg.
 
A kávézók és éttermek nyitva tartása május 26-án
 
Önkiszolgáló étterem (PHS -1 szint): 12:00-22:00, melegétel-kínálattal
 
Organikus ételek a Les Filles étteremben (ASP földszint): 15:00-22:00, melegétel-kínálattal
 
Mickey Mouse bár (PHS 3. emelet): 10:00-24:00, hidegétel-kínálattal
 
Sajtóbár (PHS földszint): 10:00-24:00, hidegétel-kínálattal
 
További információ
Európai választások 2019 - hivatalos weboldal
Európai választások 2019 - sajtóanyag
Háttér: választási események a tagállamokban (angolul)
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20190526
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20190526
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20190526
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/elections-days-23-26-may-2019_12301_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/packages?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20190526
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190523RES52404/20190523RES52404.pdf
https://www.europai-valasztasok.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/elections-press-kit
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190516BKG51022


Kapcsolatok 
 
 
BALÁZS Eszter

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu

Neil CORLETT
A sajtóosztály vezetője

(+32) 2 284 20 77 (BXL)
(+33) 3 8817 4167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu

Cezary LEWANOWICZ
sajtóreferens

(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
cezary.lewanowicz@europarl.europa.eu

Oscar FONTAO
Audiovizuális szolgáltatások

(+32) 2 28 43789 (BXL)
(+32) 498 98 35 72
oscar.fontao@europarl.europa.eu

Robert SERMEK
Rádió szolgáltatások

+ 32 2 284 2824 (BXL)
+ 33 3 8817 3298 (STR)
voxbox@europarl.europa.eu
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