REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÉRELEM
a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok számára
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A választópolgár személyes adatai (kitöltése minden esetben kötelező)
Kérjük, hogy adatait a magyar hatóság által kiállított érvényes igazolványában szereplő adatokkal egyezően adja meg!
1.

Családi név
és utónév:

2.

Születési családi név
és utónév:

3. Születési hely:

Ország:
Település:

Kerület:

Személyi azonosító:
4. vagy
érvényes magyar személyazonosító igazolványának vagy útlevelének vagy vezetői engedélyének száma:
Külföldi lakóhely címe (ha a 4. pontban az útlevele számát adta meg, és nem rendelkezik személyi azonosítóval):
Irányítószám:
5.

Ország:

Település:
Cím:

Kérelem (kitöltése minden esetben kötelező)
R
M
6. H
T

×
×
×
×

Kérem felvételemet a névjegyzékbe. (A 7. és 8. pontot is kötelező kitölteni.)
Kérem az 5., 7., illetve 8. pont szerinti adat módosítását. (Tovább az 5., 7. és/vagy 8. ponthoz.)
Kérem a névjegyzékbe vételem meghosszabbítását. (A 8. pontot is kötelező kitölteni.)
Kérem törlésemet a névjegyzékből. (A 8. pontot is kötelező kitölteni.)

Kérem könnyen érthető tájékoztató megküldését. (A 8. pontot is kötelező kitölteni.)

× Igen × Nem

A szavazólap átvétele
A szavazólapot az A. pontban megadott postacímre levélben küldjük meg.
Ha a szavazólapot nem szeretné levélben megkapni, lehetősége van azt néhány külképviseleten vagy magyarországi településen személyesen
átvenni. Kérjük, hogy a B. pontban jelölje meg az Ön által választott átvételi helyet!
A fentiek közül csak egy lehetőséget választhat (vagy csak az A. vagy csak a B. pontot töltheti ki, mindkettőt nem)!
A. Postacím:
Irányítószám:
7.

Ország:

Település:
Cím:
VAGY
B. Személyes átvétel helye (a választható külképviseletek és egyéb települések listáját lásd a túloldalon):

A kérelem a túloldalon folytatódik, kérem, fordítson!
Ezt a mezőt kérjük szabadon hagyni!

Értesítés a választási iroda döntéséről (kitöltése minden esetben kötelező)
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Kérem, hogy a választási iroda az alábbi elérhetőségemen tájékoztasson a kérelem elbírálásáról:

×
B. ×
A.

E-mail-cím:
Postacím:
Irányítószám:

8.

Ország:

Település:
Cím:
C.

×

Faxszám:

Kelt: .....................................................................,
............................................................
aláírás

Kitöltési útmutató
Kérjük, hogy adatait a magyar hatóság által kiállított érvényes igazolványából másolja át! A kérelem a legkisebb eltérés esetén is elutasításra kerülhet!
A nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjék kitölteni, és kitöltés után ne felejtse el aláírni!
Regisztrációs kérelmet (6. pont R) az a legalább 17 éves magyar állampolgár nyújthat be, aki
a) nem szerepel a magyar lakcímnyilvántartásban vagy
b) a magyar lakcímnyilvántartás szerint külföldi lakóhellyel rendelkezik (akár van magyarországi tartózkodási helye, akár nincs) vagy
c) a magyar lakcímnyilvántartás szerint sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik.
A regisztráció módosítása, meghosszabbítása vagy törlése iránti kérelmet (6. pont M, H, T) a korábban már regisztrált, névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthat
be.
1-3. pont:

Valamennyi mezőt töltse ki!

4. pont:

Vagy a személyi azonosítóját (a lakcímkártyája hátoldalán találja) vagy a magyar hatóság által kiállított valamelyik érvényes igazolványa (érvényes
magyar személyi igazolvány vagy érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar jogosítvány) számát adja meg!

5. pont:

Az Európai Parlament tagjainak választásán csak az vehet részt, aki az EU területén kívül (vagy Magyarországon) él. Ha tehát nem rendelkezik
személyi azonosítóval, és az EU területén kívül él, itt megadhatja a külföldi lakóhelyét. (A magyarországi lakcímnyilvántartásban szereplő
választópolgár lakcíme minden esetben a magyar lakcímnyilvántartásban nyilvántartott cím.)

6. pont:

A nyomtatványon az alábbi kérelmeket nyújthatja be:

REGISZTRÁCIÓ

Ha névjegyzékbe vételét kéri, az R jelű négyzetet jelölje meg! Ezután a 7. és a 8. pont kitöltése is kötelező!

MÓDOSÍTÁS

Ha a szavazólap átvételének helyét, az értesítési címét vagy a külföldi lakóhelyét kívánja módosítani, az M jelű négyzetet jelölje meg! Ezután
a változással érintett (5., 7. vagy/és 8.) pontot is töltse ki!

HOSSZABBÍTÁS

Ha a névjegyzékbe vétele meghosszabbítását kéri, a H jelű négyzetet jelölje meg! Ezzel együtt az M jelű négyzetet is megjelölheti, ha
egyúttal módosítani szeretné a külföldi lakóhelyét, a szavazólap átvételi helyét vagy az értesítési címét.

TÖRLÉS

Ha töröltetni szeretné magát a névjegyzékből, a T jelű négyzetet jelölje meg!

KÖNNYEN ÉRTHETŐ
TÁJÉKOZTATÓ

Ha a szavazás módjáról egyszerű, könnyen érthető szövegű tájékoztatást szeretne kapni, akkor az Igen négyzetet jelölje meg!
Ha nem kéri könnyen érthető tájékoztató megküldését, akkor a Nem négyzetet jelölje meg!

7. pont:

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok névjegyzékbe vételüket követően az országgyűlési választáson és az országos
népszavazáson levélben szavazhatnak. A szavazólapot az A. pontban megadott címre postai úton küldjük meg. Fontos, hogy olyan címet jelöljön
meg, ahol a küldemény átvétele biztosított.
Arra is lehetősége van, hogy a szavazólapot – a postai kézbesítés helyett – valamelyik külképviseleten vagy magyarországi településen személyesen
vegye át. Ilyen esetben az A. pontot hagyja üresen és csak a B. pontot töltse ki! (Ha mindkét pontot kitölti, akkor a szavazólapot a megadott címre
postán küldjük meg!)

A szavazási levélcsomag személyes átvételére kizárólag az alábbi helyszíneket választhatja:
Külképviseletek: Horvátország: Eszék; Románia: Bukarest, Csíkszereda, Kolozsvár; Szerbia: Belgrád, Szabadka; Szlovákia: Kassa, Pozsony; Szlovénia: Lendva;
Ukrajna: Beregszász, Kijev, Ungvár
Magyarországi települések választási irodája: (Amennyiben a szavazólapot Budapesten kívánja átvenni, feltétlenül tüntesse fel a kerületet is!)
Budapest II. kerület, III. kerület, IV. kerület, V. kerület, VII. kerület, VIII. kerület, X. kerület, XI. kerület, XII. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület, XV. kerület, XVI. kerület, XVII.
kerület, XVIII. kerület, XX. kerület, XXI. kerület, XXII. kerület; Bács-Kiskun megye: Baja, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Tompa;
Baranya megye: Mohács, Pécs, Szigetvár; Békés megye: Battonya, Békés, Békéscsaba, Gyula, Orosháza; Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Bódvaszilas,
Kazincbarcika, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Putnok, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Tornyosnémeti; Csongrád megye: Hódmezővásárhely, Makó, Nagylak, Szeged,
Szentes; Fejér megye: Bicske, Dunaújváros, Sárbogárd, Székesfehérvár; Győr-Moson-Sopron megye: Csorna, Győr, Mosonmagyaróvár, Rajka, Sopron,
Vámosszabadi; Hajdú-Bihar megye: Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Debrecen, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Létavértes, Nyírábrány; Heves megye: Gyöngyös,
Eger, Hatvan; Jász-Nagykun-Szolnok megye: Jászberény, Karcag, Szolnok, Törökszentmiklós; Komárom-Esztergom megye: Esztergom, Komárom, Tatabánya;
Nógrád megye: Balassagyarmat, Salgótarján; Pest megye: Budakeszi, Cegléd, Dabas, Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Letkés, Monor, Nagykáta, Szentendre,
Szigetszentmiklós, Vác, Vecsés; Somogy megye: Barcs, Kaposvár, Marcali, Siófok; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Beregsurány, Csengersima, Fehérgyarmat,
Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, Nyíregyháza, Nyírlugos, Tiszabecs, Vásárosnamény, Záhony; Tolna megye: Dombóvár, Paks, Szekszárd; Vas megye: Kőszeg,
Körmend, Sárvár, Szombathely; Veszprém megye: Balatonfüred, Pápa, Tapolca, Veszprém; Zala megye: Keszthely, Letenye, Nagykanizsa, Rédics, Zalaegerszeg
8. pont:

Kérelme elfogadásáról vagy annak elutasításáról értesítést küldünk az itt megadott e-mail- vagy postai címre, esetleg faxszámra.

A nyomtatványt kitöltés és aláírás után a Nemzeti Választási Iroda címére (1397 Budapest, Pf. 547, Magyarország) küldje meg.
A kérelmet online is kitöltheti és benyújthatja a valasztas.hu oldalon.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a magyar nagykövetségen, konzulátuson működő választási irodától kérhet
részletes tájékoztatást.

