
Mikor, hol és hogyan tudnak szavazni a külképviseleti névjegyzékbe felvett, 
magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok az Egyesült 

Királyságban? 
 
1. LONDON 

 

Londonban 2018. április 8-án 06 és 18 óra között lehet személyesen szavazni. A 
külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárnak érvényes magyar útlevéllel, magyar 
személyi igazolvánnyal vagy magyar jogosítvánnyal kell azonosítania magát. Szavazni a 
magyarországi lakóhely szerinti egyéni képviselőre, illetve listára lehet. 

 
Helyszín:  
 
Westminster Cathedral Hall, Ambrosden Avenue, SW1P 1QW 
(bejárat a katedrális mögötti parkolón keresztül, az Ambrosden Avenue Francis street felőli 
végén) 

 

 Megközelítés tömegközlekedéssel:  
 
Legközelebbi pályaudvar és metrómegálló: Victoria (innen kb. 6 perc séta a Cathedral Hall) 
A 11-es, 24-es, 148-as, 507-es és 211-es buszok a katedrális előtt állnak meg a Victoria street-
en (Westminster Cathedral/Victoria Stn megálló); innen csak be kell sétálni a katedrálistól bal 
kézre eső Ambrosden Avenue-n) 
Waterloo pályaudvartól: 507-es busz (Westminster Cathedral/Victoria Stn megálló) 
Charing Cross pályaudvartól: 11-es vagy 24-es buszokkal (Westminster Cathedral/Victoria Stn 
megálló) 
London Bridge pályaudvartól: metróval Jubilee majd Victoria line (Victoriáig) 
Livertpool Street pályaudvartól: 11-es busszal (Westminster Cathedral/Victoria Stn megálló) 
Euston/Kings Cross pályaudvaroktól: metróval Victoria line (Victoriáig) 
Victoria Coach Station buszállomástól: gyalog a Buckingham Palace Road-on és a Victoria 
Street-en keresztül kb. 15 perc, a 11-es és 211-es buszokkal Westminster Cathedral megállóig 
szintén kb. annyi 
 

2. EDINBURGH 
 
Edinburghban 2018. április 8-án 06 és 18 óra között lehet személyesen szavazni. A 
külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárnak érvényes magyar útlevéllel, magyar 
személyi igazolvánnyal vagy magyar jogosítvánnyal kell azonosítania magát. Szavazni a 
magyarországi lakóhely szerinti egyéni képviselőre, illetve listára lehet. 

 

Helyszín:  
 
Apex Waterloo Place Hotel (Waterloo Suite), 27 Waterloo Place, Edinburgh EH1 3BH 
(Külön akadálymentes bejárat a Princess Street keleti végén a Carlton Hill felé található) 

 

Megközelítés tömegközlekedéssel:  
 
Vonattal: a szálloda 320 méter a Waverley Train Station-től; 
Busszal:   a Waterloo Place (Stop ZK) buszmegállónál megálló járatok: 1, 4, 5, 15, 20, 21, 21C, 
22, 25, 27, 28, 28C, 30, 34, 38, 38A, 45, 104, 113, 124, C19, N1, N2, N25, N34, X5, X7, X9, X15, 
X21, X22, X24, X25, X26, X27, X28, X38, X44   
Villamossal: a St Andrews Square vagy York Place megállóktól gyalogosan megközelíthető. 
 
 

https://bustimes.org/services/1-clermiston-easter-road
https://bustimes.org/services/1-clermiston-easter-road
https://bustimes.org/services/5-oxgangs-the-jewel
https://bustimes.org/services/15-penicuik-deanburn-restalrig
https://bustimes.org/services/20-edinburgh-bathgate
https://bustimes.org/services/21-fauldhouse-edinburgh
https://bustimes.org/services/21c-fauldhouse-edinburgh
https://bustimes.org/services/22-edinburgh-harthill
https://bustimes.org/services/25-riccarton-restalrig


 

3. MANCHESTER 
 

Manchesterben 2018. április 8-án, reggel 6 és este 18 óra között lehet személyesen 
szavazni. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárnak érvényes magyar 
útlevéllel, magyar személyi igazolvánnyal vagy magyar jogosítvánnyal kell azonosítania 
magát. Szavazni a magyarországi lakóhely szerinti egyéni képviselőre, illetve listára lehet. 

 

Helyszín:  
 

St Margaret's Social Centre, Brantingham Road, Chorlton, Manchester M21 OTT (a 
Marchwood Avenue-val szemben). 

 
 

Megközelítés tömegközlekedéssel:  
 
A szavazás helyszínétől 5 percnyi sétára a Wilbraham Road-on található a 85-ös autóbusz 
Wyverne Road nevű megállója. Ez a buszjárat átszállás nélküli, közvetlen eljutási lehetőséget 
biztosít a belvárosból (Piccadilly Gardens, M jelű megálló), és 10 percenként közlekedik. 
Menetrendje és megállói itt találhatóak: https://tfgm.com/public-transport/bus/routes/85-
manchester  

 
A szavazási helyszíntől kb. 15 perc sétára található a Chorlton villamosmegálló is, ahol az 5-
ös (East Didsbury felé tartó) és a 6-os (Manchester Airport felé) villamosok is megállnak. A 
villamosok pár perces követési távolsággal közlekednek, és csúcsidőben is gyors, 
akadálytalan haladást biztosítanak. Mindkét járatra a St Peter's Square vagy a Cornbrook 
megállókban lehet átszállni a városi villamoshálózat más járatairól. A Liverpoolból, 
Blackpoolból vagy Buxtonból érkező vasútvonalakról pedig a Deansgate vasútállomáson 
szállhatunk át a villamosokra.  

 
A Deansgate-ben meg nem álló vasútvonalakról a Piccadilly vasútállomáson szállhatunk le, 
onnan pedig a 2-es (Alrincham felé), 3-as (Eccles), vagy 7-es (Media City UK) számú 
villamosvonalakkal lehet eljutni a Piccadilly Gardens nevű térre, ahol a 85-ös busz 
végállomása található, vagy pedig a St Peter's Square-re, ahol a Chorltonba tartó 
villamosokra lehet átszállni. 

 


