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A központi névjegyzék
 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 segítséget 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 szavazóköri névjegyzék
 Azt  a  választópolgárt,  aki  legkésőbb  2019.  március  20-án  a  szavazóköri

névjegyzékben szerepel,  a  Nemzeti  Választási  Iroda értesítő megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről 2019. április 5-ig. 

 Az  átjelentkezésre  irányuló  kérelemnek  legkésőbb  2019.  május  22-én  16.00
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 

Az átjelentkező választópolgár
 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. 

A mozgóurna iránti kérelmet
 a helyi választási irodához
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 levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül  elektronikus úton legkésőbb
2019. május 22-én 16.00 óráig,

 személyesen  vagy elektronikus  azonosítással  elektronikus  úton  legkésőbb
2019. május 24-én 16.00 óráig vagy

  2019.  május  24-én  16.00  órát  követően  elektronikus  azonosítással
elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,

  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 2019. május 10-ét követő lakcímváltozást a külképviseleti névjegyzéken nem

kell átvezetni. 
 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 kérelmét. 
 A külképviseleti  névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019.  május

22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. 

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  Nemzeti  Választási  Iroda  a  levélben  szavazók  névjegyzékének  azon
választópolgárokat tartalmazó részét, akik a szavazási levélcsomag személyes
átvételét kérték, 2019. május 10-ig hozzáférhetővé teszi, illetve továbbítja az
illetékes választási iroda részére. 

 A levélben  szavazók  névjegyzékéből  törölni  kell  azt  a  választópolgárt,  aki
legkésőbb 2019. május 19-én magyarországi lakcímet létesített. 

 A  polgárok  személyi  és  lakcímadatait  tartalmazó  nyilvántartásban  nem
szereplő választópolgár csak abban az esetben vehető fel a levélben szavazók
névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. május 2-án 16.00 óráig benyújtott kérelme
alapján a lakcíme szerepel a központi névjegyzékben. 

Listaállítás
 A  Nemzeti  Választási  Iroda  az  igénylését  követően  haladéktalanul,  de

legkorábban 2019.  április  6-án adja  át  az  igénylő  részére  az  általa  igényelt
mennyiségű ajánlóívet. 



 A listát legkésőbb 2019. április 23-án 16.00 óráig kell bejelenteni. 
 A jelölő  szervezet  a listát,  illetve a listán szereplő  jelölt  jelölését  legkésőbb

2019. április 23-án 16.00 óráig vonhatja vissza. 

A választási kampány
 A  választási  kampányidőszak  2019.  április  6-tól  2019.  május  26-án  19.00

óráig tart. 
 Nem folytatható kampánytevékenység 2019. május 26-án

 a  szavazóhelyiségben,  valamint  a  szavazóhelyiséget  magában
foglaló épületben,

 a  szavazóhelyiséget  magában  foglaló  épületnek  a
szavazóhelyiség  megközelítését  szolgáló  bejáratától  számított  150
méteres távolságon belül közterületen,

 2019. május 26-án választási gyűlés nem tartható.
 2019. május 26-án politikai reklámot nem lehet közzétenni]
 A  közvélemény-kutatást  végző  személy  abba  az  épületbe,  amelyben  a

szavazóhelyiség van, 2019. május 26-án nem léphet be.
 Plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. június

25-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. 

A szavazás
 A szavazóhelyiségben szavazni 2019. május 26-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 
 A külképviseleten 2019. május 26-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között

lehet  szavazni.  Azokon a  külképviseleteken,  ahol  az  időeltolódás  a  közép-
európai időhöz képest –1 vagy –2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-
európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen
létesített külképviseleteken 2019. május 25-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00
óra között lehet szavazni. 

Bag nagyközség szavazókörei (minden épület akadálymentesítet):

1.) Bagi Polgármesteri Hivatal – 2191 Bag, Szent Imre u. 52. – kijelölt szavazókör
2.) Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár – 2191 Bag, Petőfi tér 1/A
3.) Bagi Arany János Általános Iskola – 2191 Bag, Szent András u. 41.
4.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda – 2191 Bag, Sport u. 1.

1. sz. - Szavazókör Szent Imre utca 52.
KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR – ÁTJELENTKEZÉSSEL szavazók

Dózsa György út
Epreskert utca
Honvéd utca



Hősök tere
Hunyadi tér
Jókai utca
Nap utca
Patak utca
Rét utca
Rózsa utca
Szent Imre köz
Szent Imre utca 35 -58. hsz., 91 – 114. hsz.
Tóth Árpád utca
Vasút utca
Vasútállomás

2. sz. Szavazókör Petőfi tér 1./a

Arany János utca
Árpád utca
Attila utca
Bánya utca
Dankó utca
Dutka dűlő
Erdő utca
Lázár Vilmos utca
Nagymező utca
Nefelejcs utca
Peres utca
Petőfi tér
Petőfi utca
Sallai utca
Széchenyi utca
Szent András utca 78 – 96. hsz.
Szent Imre utca 59 – 90. hsz.
Szent István utca 1 – 10. hsz.
Szentlászlói út 1 -40. hsz.
Szőlő utca 17-38. hsz.
Tél utca

03. sz. Szavazókör Sport u. 1.

Ady Endre utca
Akácfa utca
Állomás utca
Béke utca
Bem József utca
Csintovány
Csintoványi utca
Diófa utca
Hársfa utca
Hathegy utca
József Attila utca
Kinizsi utca



Kisbag
Kőtörő utca
Liget utca
Nyár utca
Ősz utca
Rákóczi utca
Sporttelep
Sport utca
Szentlászló út 41- hsz.-tól
Tavasz utca
Vörösmarty utca

4. sz. Szavazókör Szent András u. 41.

Keresztfa dűlő
Kiskőrös utca
Kossuth Lajos utca
Malom utca
Szent András utca 1- 77-hsz, 97-hsz-tól 
Szent Imre utca 1-34 hsz., 115-hsz-tól.
Szent István utca 11- hsz.-tól.
Szőlő utca 1-16. hsz., 39-hsz. -tól
Szőlőkalja utca
Temető dűlő
Templom tér

Helyi Választási Iroda


