
ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2014.

Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök 16/2014. (I.20.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi
általános választását 2014. április 6. napjára tűzte ki.

Az  országgyűlési  képviselők  választásáról  szóló  2011.  évi  CCIII.  törvény  szerint  az
országgyűlési  képviselők  száma  199,  melyből  106  országgyűlési  képviselő  egyéni
választókerületben, 93 országgyűlési képviselő országos listán kerül megválasztásra.

Az  alábbi  táblázat  tartalmazza,  hogy  a  Kővágóörsi  Helyi  Választási  Irodához  tartozó
települések melyik egyéni választókerülethez tartoznak:

Település
Országgyűlési

egyéni
választókerület

Választókerület
székhelye

Ábrahámhegy Veszprém 03. Tapolca
Balatonhenye Veszprém 02. Balatonfüred
Balatonrendes Veszprém 03. Tapolca

Kékkút Veszprém 03. Tapolca
Köveskál Veszprém 02. Balatonfüred

Kővágóörs Veszprém 03. Tapolca
Mindszentkálla Veszprém 03. Tapolca

Révfülöp Veszprém 03. Tapolca
Salföld Veszprém 03. Tapolca

Szentbékkálla Veszprém 03. Tapolca

A névjegyzék  az  aktív  választójog  gyakorlásának  alapdokumentuma,  aki  a  névjegyzéken
szerepel az szavazhat,  aki a névjegyzéken nem szerepel,  az nem szavazhat. E szabály alól
nincs kivétel.

Az  új  névjegyzékvezetési  rendszer  lényege,  hogy  állandó,  folyamatosan  aktualizált,
elektronikus  nyilvántartásként  működik  a  központi  névjegyzék.  A  választás  kitűzését
követően  a  központi  névjegyzék  alapján  került  elkészítésre  a  szavazóköri  névjegyzék,
amelyben már csak az országgyűlési képviselők választásán az adott szavazókörben szavazati
joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek.  A szavazóköri  névjegyzék is  elektronikus
nyilvántartás,  melyen  a  kérelemre  történő  változtatásokat  (átjelentkezés,  külképviseleti
névjegyzékbe vétel, mozgóurna igénylés) a Helyi Választási Iroda vezeti át.

A központi  névjegyzékbe a  Nemzeti  Választási  Iroda automatikusan felvett  minden olyan
személyt,  aki magyarországi  lakóhellyel  vagy tartózkodási  hellyel  rendelkezik,  és bármely
választáson  legalább  aktív  választójoga  van.  Azokat  a  magyar  állampolgárságú
választópolgárokat, akik magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek, a Nemzeti Választási
Iroda kérelmükre veszi fel a központi névjegyzékbe.
A  névjegyzék  alapját  képező  nyilvántartásokban  (személyi  adat-  és  lakcímnyilvántartás,
választójoggal  nem  rendelkező  polgárok  jegyzéke,  szavazókörök  és  választókerületek
nyilvántartása)  bekövetkező  változások  központi  névjegyzékben  történő  átvezetése
automatikusan, az informatikai rendszerben történik.
2014.  január  1.  napjától  a  központi  névjegyzékbe  felvett,  magyarországi  lakcímmel
rendelkező  választópolgár  bármikor  kérheti  a  Helyi  Választási  Irodától,  hogy  a  központi
névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy 



 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely 
nemzetiséghez tartozik;

 fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan 
adhassa le szavazatát;

 a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja.
A fenti névjegyzéki bejegyzés törlését a választópolgár bármikor kérheti a Helyi Választási
Irodától.

Annak érdekében, hogy a szavazóköri névjegyzék mindig naprakész legyen, az informatikai
rendszer  a  központi  névjegyzékben  bekövetkezett  minden  változást  (pl.  lakcímváltozás,
névváltozás, választójog elvesztése vagy megszerzése) átvezet a szavazóköri névjegyzéken.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatban az alábbi kérelmek nyújthatók be:
Mozgóurna igénylés
Az  a  választópolgár,  aki  a  szavazóköri  névjegyzéken  szerepel,  de  egészségi  állapota,
fogyatékossága,  illetve  fogva  tartása  miatt  mozgásában  gátolt,  ezért  nem  tud  elmenni  a
szavazóhelyiségbe,  hogy ott  adja  le  a  szavazatát,  mozgóurnát  kérhet.  A mozgóurna  iránti
kérelemnek  legkésőbb  a  szavazást  megelőző  második  napon  (2014.  április  4.)  kell
megérkeznie  ahhoz  a  helyi  választási  irodához,  amelynek  szavazóköri  névjegyzékében
szerepel  vagy a szavazás  napján,  legkésőbb 15 óráig kell  megérkeznie  a Helyi  Választási
Bizottsághoz.
Átjelentkezési kérelem
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén,
de  a  magyarországi  lakcíme  szerinti  szavazókörtől  eltérő  helyen  tartózkodik.  A  Helyi
Választási  Iroda  a  kérelem  alapján  a  választópolgárt  törli  a  lakcíme  szerinti  szavazókör
névjegyzékéből,  egyidejűleg  felveszi  azon  településnek  a  települési  szintű  lakóhellyel
rendelkező  választópolgárok  számára  kijelölt  szavazókörének  névjegyzékébe,  ahol  a
választópolgár  szavazni  kíván.  Az  átjelentkezéssel  a  választópolgár  a  lakcíme  szerinti
országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.
Az  átjelentkezése  irányuló  kérelemnek  legkésőbb  a  szavazást  megelőző  második  napon
(2014. április 4.) kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához.
Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem
A  külképviseleti  névjegyzékbe  való  felvételére  irányuló  kérelmet  a  szavazóköri
névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.
A szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár Magyarország nagykövetségén vagy
főkonzulátusán  szavazhat.  A szavazás  feltétele,  hogy kérelme  alapján  a  választópolgárt  a
Helyi  Választási  Iroda  felvegye  a  külképviseleti  névjegyzékbe.  A  külképviseleten  a
választópolgár  a  lakcíme  szerinti  országgyűlési  egyéni  választókerület  szavazólapján
szavazhat.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek a legkésőbb a szavazást
megelőző nyolcadik napon (2014. március 29.) kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához.

A  központi  és  a  szavazóköri  névjegyzékkel  kapcsolatos  kérelmet  a  választópolgár
benyújthatja a Helyi Választási Irodánál személyesen, levélben, ügyfélkapun, valamint a
választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu).
A  kérelemnyomtatványok  beszerezhetőek  a  Helyi  Választási  Irodánál,  valamint
letölthetőek a www.valasztas.hu oldalról.

2014.  április  6.  napján  a  választópolgár  a  lakcíme  szerinti  szavazókörben  szavazhat  a
szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával. A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 6
órától 19 óráig lehet.

http://www.valasztas.hu/


A  választópolgár  szavazáson  való  részvételének  elengedhetetlen  feltétele,  hogy  igazolja
személyazonosságát  érvényes személyazonosító  igazolvánnyal,  útlevéllel,  vagy  vezetői
engedéllyel, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Helyi Választási Iroda Vezetője: Dr. Szabó Tímea
Cím: 8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2.
Telefon: 87/464-017
e-mail: jegyzo@kovagoors.hu

mailto:jegyzo@kovagoors.hu

