
Tájékoztató a 2014. évi országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőiről 
 
 

A Nemzeti Választási Iroda megküldi a választási 
értesítőket a választópolgárok részére 

2014. február 17-ig 

A választói névjegyzék megtekintése a HVI-ben 
(munkaidőben - 7054 Tengelic Rákóczi u.11.) 

2014. január 20–tól  
2014. április 4-én 16.00 óráig  

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgár kérheti a központi névjegyzékbe 
való felvételét a Nemzeti Választási Irodától 

2014. március 22-én 16.00 óráig 

A választópolgár kérheti a nemzetiségi 
névjegyzékbe vételét, amennyiben az országgyűlési 
képviselők választásán nemzetiségi listára kíván 
szavazni 

2014. március 21-én 16.00 óráig 

Mozgóurna iránti kérelem benyújtása a választás 
előtt a HVI-hez 

2014. április 4-én 16.00 óra 

Mozgóurna iránti kérelem benyújtása a szavazás 
napján az illetékes SZSZB-hez 

2014. április 6-án 15.00 óráig 

Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel 
kérelmezése, módosítása, visszavonása 

2014. március 29-én 16.00 óráig 

A szavazás napján a lakóhelyétől távol tartózkodó 
választópolgár kérheti átjelentkezését (kérelmét 
módosíthatja, visszavonhatja) belföldön 

2014. április 4-én 16.00 óráig 

Jelölt ajánlóívek átadása 2014. február 17-től 
Jelöltet ajánlani csak ajánlóíven lehet 2014. február 17. és 2014. március 3. 

között 
Jelöltet bejelenteni az illetékes választási 
bizottságnál 

2014. március 3-án 16.00 óráig  

Szavazókörök beosztása, címe megtekinthető a 
polgármesteri hivatalban 

-                 munkaidőben 
 

SZSZB tagjainak és póttagjainak a megválasztása 2014. március 17-én 16.00 óráig 
A választási bizottságok megbízott 
tagjainak bejelentése (pártok, független jelölt által) 

  
2014. március 21-én 16.00 óráig 

Választási kampányidőszak 2014. február 15-től 2014. április 6-án 
19.00 óráig. 

Szavazás 2014. április 6. 6.00 órától 19.00 óráig 
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
levélben szavazó választópolgár a szavazatát 
tartalmazó válaszborítékot leadhatja bármely 
OEVI-nél 

2014. április 6-án 6 órától 19.00 óráig 

Választási plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek 
az érdekében elhelyezték, köteles eltávolítani 

  
2014. május 6. 16.00 óráig 

  
  
Átjelentkezést, valamint a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a www.valasztas.hu 
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes Helyi Választási 
Irodától lehet kérni a fenti határidők figyelembe vételével. 
  



Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a települési szintű lakcímmel 
rendelkezők, valamint az átjelentkezéssel szavazók szavazása a 1. sz. szavazókörben (7054 
Tengelic, Rákóczi u.11. – Polgármesteri Hivatal ) kerül lebonyolításra. 
  
 


