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Tisztelt Honfitársam!
Tisztelt Magyar Állampolgár!
Magyarország Alaptörvényének rendelkezései alapján tavaly tavasszal nyílt meg a lehetőség arra, hogy az
országgyűlési képviselők választásán együtt szavazhassanak a Magyarország határain belül és azon túl élő
magyar állampolgárok. Hazánk történetében először adatott meg, hogy közösen alakíthassuk Magyarország és a
magyar nemzet jövőjét.
A demokratikus hatalomgyakorlás része, hogy az ország sorsát érintő legfontosabb ügyek eldöntésében a
polgárok közvetlenül népszavazás útján is részt vehessenek. Alaptörvényünk kimondja, hogy „Mindenkinek joga
van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők választásán választó.”
Amennyiben Ön még nem kérte névjegyzékbe vételét, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a következő
országgyűlési választásokon, illetve az esetlegesen megtartásra kerülő népszavazásokon részt vegyen
Magyarország és a magyar nemzet jövőjének alakításában, kérelmét benyújthatja elektronikus formában a
Nemzeti Választási Iroda honlapján (valasztas.hu), vagy a mellékelt nyomtatvány és válaszboríték
felhasználásával, postai úton.
Kérem, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy kérelmét a magyar okmányaiban szereplő adatokkal töltse ki!
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Tájékoztató a „Névjegyzékbe vételi kérelem a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar
választópolgárok számára” című nyomtatványhoz
Választójogának gyakorlása során:
– a pártlistákra szavazhat, s emellett jelöltként is indulhat,
– megilleti a szavazati jog országos népszavazás alkalmával.
Szavazati jogával azonban csak azt követően élhet, miután a Nemzeti Választási Iroda névjegyzékbe vette.
A névjegyzékbe vételi kérelem bármikor beadható. A szavazati jog gyakorlásához azonban az szükséges, hogy a
kérelem a Nemzeti Választási Iroda címére a szavazás napját megelőző 15. napig megérkezzen. (A jelzett
határidőn túl beérkezett kérelem esetén választójogával már csak a soron következő választás vagy népszavazás
alkalmával élhet.)
A névjegyzékbe vételét abban az esetben kérheti, ha
magyar személyi azonosítóval rendelkezik (a lakcímkártyáján találja),
Magyarországon sem lakóhelye, sem bejelentett tartózkodási helye nincs (amennyiben igen, akkor
Magyarországon élő választópolgárként automatikusan felvesszük a névjegyzékbe), továbbá
betöltötte a 17. életévét, vagy betöltötte a 16. életévét és házasságot kötött, és házasságkötésének
hazai (magyarországi) anyakönyvezése megtörtént, valamint
a magyar bíróság a választójog gyakorlásából nem zárta ki.
A kérelmet benyújthatja
a Nemzeti Választási Iroda (valasztas.hu) honlapján elektronikus úton, vagy
e levél mellékleteként megküldött nyomtatvány és válaszboríték felhasználásával, ingyenesen.
Kérelme elbírálása érdekében elengedhetetlen, hogy személyes adatai kitöltésénél, a lakcímkártyáján szereplő
adatait és személyi azonosítóját pontosan másolja át a nyomtatványra!
Amennyiben nem rendelkezik lakcímkártyával, abban az esetben a magyar útlevele, ha azzal sem rendelkezik, a
honosítási okirata vagy az állampolgársági bizonyítványa alapján – a vonalkód alatti számot is feltüntetve – töltse
ki a nyomtatványt!
A névjegyzékbe vételéről vagy annak elutasításáról értesítést küldünk a nyomtatvány 10. rovatában megadott
e-mail vagy postai címre. Amennyiben a C1 vagy C2 pont alatti postai kézbesítést jelöli meg, a postacímet
pontosan adja meg a sikeres kézbesítés érdekében.
A határon túli választópolgárok levélben szavazhatnak. A szavazólapot a nyomtatvány 11. pontjában, a
„szavazólap átvétele” rovatban Ön által megadott címre küldjük meg. Fontos, hogy olyan címet jelöljön meg,
ahol a küldemény átvétele biztosított.
Lehetősége van arra is, hogy a szavazólapot a Nemzeti Választási Iroda honlapján (valasztas.hu) megjelölt
valamelyik külképviseleten, vagy magyarországi településen személyesen vegye át. Ilyen esetben a 11. A és B
pontok helyét hagyja üresen, és csak a 11. C pontot töltse ki! Fontos, hogy a kérelmében megadott átvételi
helyet jegyezze meg!
Kérjük, ha a későbbiekben bármikor megváltozik az értesítési címe, vagy a szavazólapot nem a regisztrációs
kérelmében megjelölt helyen, hanem máshol kívánja átvenni, azt jelezze nekünk. Ezt megteheti a Nemzeti
Választási Iroda honlapján (valasztas.hu) található „Határon túli magyarok választási regisztrációja” szöveg alatti,
módosítás menüpontban elektronikusan, vagy a külképviseletektől beszerezhető, a magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgár adatmódosítási, törlési szándékáról szóló (41.-42. sz.) nyomtatványon.
Kérem, hogy amennyiben magyar állampolgárságú hozzátartozója elhalálozik, azt jelentse be a konzulátuson.
Annak érdekében, hogy választójogát gond nélkül gyakorolni tudja, szükséges az is, hogy a magyar hatóságok a
személyi adataiban bekövetkezett változásról tudomást szerezzenek. Ilyen változás lehet nevének, lakcímének
vagy családi állapotának változása. A bejelentések személyes intézésében a külképviseletek segítséget nyújtanak.
Lakcímváltozással kapcsolatos bejelentését megteheti elektronikusan, a nyilvantarto.hu internetes oldal „Webes
ügysegéd” menüpontja segítségével.

