
Választási tájékoztató 

Áder János köztársasági elnök 2014. május 25. napjára tűzte ki az Európai Parlament 
tagjainak 2014. évi választását. A választáshoz kapcsolódó fontosabb határidők a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban új Ve.) alapján a következők: 

−        A választópolgárt, aki legkésőbb 2014. március 28-án a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével – 2014. 
április 07. napjáig - értesíti. (Ve. 115.§ (1)-(2). bekezdés)  

−        Amennyiben a választópolgár 2014. március 28-át követően kerül a település 
szavazóköri névjegyzékébe, erről a Helyi Választási Iroda értesíti. (Ve. 116.§ (1) 
bekezdés) 

−        A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek, a Helyi 
Választási Irodához legkésőbb 2014. május 17-én 16.00 óráig meg kell érkeznie. (Ve. 
259.§ (2) bekezdés)  

−       A korábbiakban igazolással szavazók az új Ve. szerint átjelentkezéssel 
élhetnek választójogukkal. Az átjelentkezésre, az átjelentkezés módosítására vagy 
visszavonására irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig kell 
megérkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához, ahol a választópolgár a névjegyzéken 
szerepel. A kérelmet személyesen, vagy meghatalmazott útján, vagy ajánlott levélben 
lehet benyújtani. (Ve. 250.§ (2) és (5) bekezdés)  

−        A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. május 23-án 
16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a választási irodához, amelynek a szavazóköri 
névjegyzékében szerepel, vagy 2014. május 25-én, legkésőbb 15.00 óráig kell 
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.  

−        A szavazóhelyiségben szavazni 2014. május 25-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 
(Ve. 169.§)  

−        A választási kampány 2014. április 5-től 2014. május 25-én 19.00 óráig tart. (Ve. 
139.§)  

−        2014. május 25-én a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a 
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 m-es távolságon belül 
– közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható (Ve. 143.§), a fenti 
napon választási gyűlés nem tartható (Ve. 145.§ (1) bekezdés), politikai reklámot nem 
lehet közzétenni (Ve. 147. § (4a) bekezdés), közvélemény-kutatást végző személy a 
szavazóhelyiség helye szerinti épületbe nem léphet be. (Ve. 150.§)   

  

        dr. Vitányi Eszter  sk. 
         HVI Vezető  


