
 

 
 

 
 

2014. évi parlamenti választások Magyarországon 
 

Tájékoztatjuk a soron következő 2014. évi parlamenti választásokon Kanadában tartózkodó állampolgárainkat, hogy a választásokon  
szavazati jogukkal az alábbiak szerint élhetnek. 

 

Amennyiben Ön bejelentett magyarországi lakcímmel nem rendelkezik: 

Szavazásának módja:  
1. kizárólag országos listára szavazhat 
2. levélben szavazhat 

Szavazásának feltételei: 
- választási névjegyzékbe történő felvételi kérelme a Nemzeti Választási 

Irodához legkésőbb magyar idő szerint 2014. március 22-én 16.00 óráig 
érkezzen be; 

- levélszavazata a magyarországi Nemzeti Választási Irodához legkésőbb 
magyar idő szerint 2014. április 5-én (szombat) 24.00 óráig érkezzen be; 

A választási névjegyzékbe történő felvételi kérelem megküldése: 
- postai úton a Nemzeti Választási Iroda részére, vagy online (valasztas.hu) 

továbbítható, lásd. „Magyarországi lakcímmel nem rendelkezők online 
regisztrációja” link; 

A névjegyzékbe történő eredményes regisztrációhoz szüksége lesz: 
1. magyar személyazonosító számára („Lakcímkártya” hátoldalán található), 
vagy 
2. érvényes vagy 1 évnél nem régebben lejárt magyar útlevelére, vagy 
3. honosítási okiratára, vagy 
4. érvényes állampolgársági bizonyítványára (2013. március 1. előtt 
    kiállított bizonyítvány a kiállítástól számítva 1 évig, a 2013. március 1. 
    után kiállított bizonyítvány a kiállítástól számított 3 évig érvényes). 

A szavazatát tartalmazó válaszborítékot 
- a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy a szavazást megelőző 

napon 24.00 óráig megérkezzen (legalább két héttel előtte postázza); 
- a magyarországi szavazást megelőző tizenöt napon belül (2014. március 24.-

április 4. között) minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra között, valamint a 
külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti 
választási irodába (Ottawában: 299 Waverley Street; Torontóban: 175. Bloor 
St. East, Suite 1109, South Tower), vagy 

- a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttathatja 
bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába. 

 

 

 Amennyiben Ön bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkezik: 

Szavazásának módja:  
1. országos és egyéni listára szavazhat 
2. a nemzetiségiként regisztrált választópolgár országos lista helyett 
    nemzetiségi listára szavazhat 
3. személyesen szavazhat 

Szavazásának helyszíne:  
Magyarországon: bejelentett lakóhelyén, illetve a megjelölt más 
magyarországi településen átjelentkezéssel, amennyiben ide korábban 
átjelentkezett; 
Szavazás időpontja: 2014. április 6. (vasárnap) 6.00-19.00 óra között; 

Külföldön: Magyarország hivatásos külképviseletein, tehát Kanadában 
Ottawában a nagykövetségen vagy Torontóban a főkonzulátuson; 

Szavazás időpontja az amerikai kontinensen:  
2014. április 5. (szombat ) 6.00-19.00 óra között 

Szavazásának feltételei külföldön: 
- a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételi kérelme legkésőbb 

magyar idő szerint 2014. március 29-én 16.00 óráig érkezzen be a 
magyarországi helyi választási irodához. A kérelem személyesen, postai 
úton, illetve online (valasztas.hu) továbbítható; 

-  a szavazás napján érvényes  
1. magyar személyazonosító igazolványát, vagy 
2. magyar útlevelét, vagy  
3. magyar vezetői engedélyét bemutatja. 

A külképviseleti névjegyzékbe vételről a Helyi Választási Iroda értesítést küld 
a megadott elérhetőségre. 

A választásokra vonatkozó információk folyamatosan elérhetőek a Nemzeti 
Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu), kérjük kísérjék figyelemmel a 
weboldalt.      

Magyarország Nagykövetsége, Ottawa 
Magyarország Főkonzulátusa, Toronto 

 
 

http://www.valasztas.hu/

