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Országgyűlési Választások 
SD 

 

Magyarország köztársasági elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők 2014. évi választását. 

A szavazás napja: 2014. április 6. 

 

A fogyatékkal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére a szavazással 
kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, az értesítőnek a Braille- írásos 
változatát kapja meg, a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille - írásos sablont kapjon a szavazás 
napján, akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson. 
 

Nyilvántartásba vétel, és segédletet kérés: 
 

- Menj fel a Nemzeti Választási Iroda honlapjára a www.valasztas.hu  címre 

- A főoldalon található az  On-line kérelem benyújtása, erre kattints rá 

-  Itt található a Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, erre kattints rá 

 

- A biztonsági kód beírása. Ha elsőre sikerül, ügyesek vagytok, ha nem, újat generál a rendszer, 
többször is lehet próbálkozni. Itt is van segédlet, a kis piros hangszóró ikon segítségével torzított 
hangon meghallgatható, amit be kell írni.  
 
- Pontosan ki kell tölteni az adatlapot. 
 

- Ha kitöltöttük, lépjünk tovább a 2. oldalra, és válasszuk ki az állapotunknak megfelelő pontot (pl. 
értelmi fogyatékosság esetén a “D” pont (könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését) 
 

- A következő lépésben megtilthatjuk, hogy adatainkat harmadik személynek kiszolgáltassák (ajánlott 
bejelölni a “G” és a “H” kockát)  
 

- Jelöld meg az értesítés helyét, ide küldik majd az segítséget a szavazáshoz. Kérd e-mail címre is. 
Bejelentett lakcímre mindenképp megküldik, akkor is, ha nem jelölöd be. 
 

- Adjuk meg az e-mail címet, amire az értesítést várjuk. 
 

- Adataid ellenőrzése után a BENYÚJTÁS gombbal küldd el a kérelmet. 
 
Egy héten belül elküldik a HVI döntését e-mailben, hogy a szavazási segédlet iránti igényedet elfogadták. 
 

A szavazó cédulát február 10- és 17 között küldik ki postán a bejelentett lakcímre.  
Ezzel együtt küldik a megrendelt segédletet is. 

 

 

http://www.valasztas.hu/hu/ovi/content/Hirdetmeny_2014_aprilis_6.pdf
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