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Tájékoztató a magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgárok szavazásával kapcsolatban
A 2014. évi országgyűlési választásoktól kezdve a Magyarország határain kívül élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok is választójogot kaptak. Ez a választójog Önt az
országos népszavazásokon is megilleti. Áder János Köztársasági Elnök úr 2016. október 2. napjára
tűzte ki a népszavazás időpontját.
A 2016. október 2. napján megtartásra kerülő országos népszavazáson Ön az alábbi kérdésben
szavazhat.

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező
betelepítését?”
Választójog
Magyarország határain kívül élő magyar állampolgár szavazati jogával azonban csak azt követően
élhet, miután a Nemzeti Választási Iroda (továbbiakban: NVI) névjegyzékbe vette. Ennek érdekében
kérelemmel fordulhat a Nemzeti Választási Irodához. A névjegyzékbe vételi kérelem bármikor,
folyamatosan beadható.
A VÁLASZTÓJOG REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!
Az országos népszavazáson való szavazati jog gyakorlásához az szükséges, hogy ez a kérelem a
Nemzeti Választási Iroda címére (1397 Budapest, Pf.: 547.) a szavazás napját megelőző 15. napig,
azaz 2016. szeptember17. napján 16:00 óráig megérkezzen.
A jelzett határidőn túl beérkezett kérelem esetén az állampolgár a választójogát a 2016. október
2. napján tartandó népszavazáson MÁR NEM, csak a soron következő országgyűlési
választások, illetve országos népszavazás alkalmával gyakorolhatja.
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Regisztráció
A névjegyzékbe vételét abban az esetben kérheti, amennyiben



magyar személyi azonosítóval rendelkezik (a lakcímkártyáján találja), érvényes útlevéllel,
honosítási okirattal, vagy
állampolgársági bizonyítvánnyal

tudja igazolni magyar állampolgárságát, és Magyarországon sem lakóhelye, sem bejelentett
tartózkodási helye nincs (amennyiben van lakcímkártyán szereplő magyarországi lakóhelye vagy
tartózkodási helye, akkor Magyarországon élő választópolgárként automatikusan felvesszük a
névjegyzékbe), és



betöltötte a 17. életévét, vagy betöltötte a 16. életévét és házasságot kötött, és
házasságkötésének hazai (magyarországi) anyakönyvezése megtörtént, és
a magyar bíróság nem zárta ki a választójog gyakorlásából.

A kérelmet a „Névjegyzékbe vételi kérelem” című nyomtatványon nyújthatja be elektronikus úton az
NVI www.valasztas.hu honlapján keresztül, vagy a honlapról kinyomtatott nyomtatvány
felhasználásával postai úton a Nemzeti Választási Iroda címére: 1397 Budapest, Pf.: 547.
Fontos, hogy személyes adatai kitöltésénél a lakcímkártyáján szereplő adatait és személyi
azonosítóját pontosan másolja át a kérelem nyomtatványra!
A névjegyzékbe vételéről vagy annak elutasításáról értesítést küld az NVI a nyomtatvány 10.
rovatában megadott e-mail címre, telefax számra vagy postai címre. A sikeres kézbesítés érdekében
a címadatoknál minden mezőt ki kell tölteni!

A határon túli választópolgárok levélben szavazhatnak
A szavazási levélcsomagot a kérelmének 11. pontjában, a „szavazólap átvétele” rovatban Ön által
megadott postacímre küldi meg az NVI. Fontos, hogy olyan címet adjon meg, ahol a küldemény
átvétele biztosított.
Amennyiben a postai kézbesítést nem igényli, úgy lehetősége van, a levélszavazat leadásához
szükséges nyomtatvány következő oldalán feltüntetett külképviseletek vagy magyarországi
települések egyikén személyes átvételre. Ebben az esetben kérelem nyomtatványán a 11. A és B
pontok helyét hagyja üresen, és csak a 11. C pontot töltse ki!
A névjegyzékbe vételi kérelem elektronikus úton az NVI www.valasztas.hu honlapján keresztül, vagy
a honlapról kinyomtatott nyomtatvány felhasználásával postai úton is benyújtható a Nemzeti
Választási Iroda címére: 1397 Budapest, Pf.: 547.
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A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált magyar
választópolgárnak arra a (magyarországi vagy külföldi) címre küldi meg a szavazási levélcsomagot,
amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt.
A választópolgár a szavazási levélcsomag személyes átvételét is kérheti a regisztrációs kérelemben,
ebben az esetben a szavazást megelőző két hétben munkanapokon, munkaidőben átveheti azt
 az országgyűlési egyéni választókerületek székhelyein,
 Magyarország kijelölt, határmenti településein vagy
 Magyarország kijelölt külképviseletein.

A névjegyzékben a regisztrálásától számított tíz évig szerepel, ezen időszakban valamennyi
országgyűlési választáson és országos népszavazáson részt vehet. Tíz év elteltével adatai törlésre
kerülnek. A tíz év számítása azonban újra kezdődik, ha Ön kéri a névjegyzékbe vételének
meghosszabbítását, továbbá akkor is, ha címadatait módosítja, vagy szavazati jogával él.
Amennyiben a fentiekkel nem kíván élni, bármikor kérheti törlését a névjegyzékből.

Választójog gyakorlása
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.”

A levélben való szavazás általános szabályai
NVI automatikusan veszi fel a levélben szavazók névjegyzékére a külhoni kérelmezőt.
Szavazási levélcsomagot a kérelemben megadott címre eljuttatja.
A regisztrációs kérelmében azt is a kérelmező megadja, hogy a szavazólapot milyen címre küldje meg
az NVI Önnek, vagy azt melyik külképviseleten vagy magyarországi településen kívánja átvenni. Ha
a következő választáson a korábbi kérelmében megadottól eltérő helyre kéri a szavazólapot, kérjük,
ezt szintén jelezze.
Kérés esetén személyes átvételre a konzulátusokon és a kijelölt magyarországi településeken van
lehetőség.
Az adatok pontosságára ezért is különös hangsúlyt kell fektetni!

A szavazási levélcsomag tartalma
– levélben szavazás szavazólapja (listás szavazólap!);
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– nyilatkozat nyomtatvány (választópolgár azonosításához szükséges);
– belső boríték (szavazólapot kell beletenni);
– külső boríték (az egész levélcsomagot kell benne elhelyezni) – megcímezve a NVI részére
– tájékoztatás a szavazásról;

Szavazás
Ezeken a SZAVAZÓLAPOKON NEM LESZ BÉLYEGZŐLENYOMAT, de enélkül is érvényes!,
helyette: „levélben szavazás szavazólapja” feliratot tartalmazza.
a NVI a levélben szavazás szavazólapjának elkészültét követően haladéktalanul megküldi a szavazási
levélcsomagot.
Levélben azt a kézhezvétel napjától a választást megelőző nap – 2016. október 1. napja – 24 órájáig
kell visszaküldeni!
Szavazás levél útján:
– szavazólap kitöltése;
– a választópolgár a szavazólapot a borítékba helyezi (belső boríték);
– a borítékot le kell zárni!;
– az azonosító nyilatkozatot kitölti és aláírja;
– a lezárt belső borítékot és a kitöltött azonosító nyilatkozatot válaszborítékba kell zárni.
majd elpostázza.

A levélben való szavazás érvényességi szabályai:
Hivatalos szavazólapon szereplő kérdés után IGEN, illetve NEM szavak melletti körbe tollal
írt két, egymást metsző vonallal lehet érvényesen szavazni.

Érvénytelen, ha:
– Lezáratlan a válaszboríték
– nincs kitöltött azonosító nyilatkozat vagy belső boríték
– több belső boríték van
– belső boríték nincs lezárva
– nyilatkozat hiányosan van kitöltve, nincs aláírva
– nyilatkozat adatai eltérnek a névjegyzéken szereplő adatoktól
– a polgár nem szerepel a levélben szavazók névjegyzékén
– a szavazási irat elkésett
A szavazat eljuttatásának szabályai:
– a szavazólap leadható bármelyik külképviseleten a szavazást megelőző két hétben, 2016.
szeptember 17. és október 1. között munkanapokon, 9-16 óra között;
– postán keresztül az NVI-nek (1397 Budapest, Pf.: 547.) eljuttatja úgy, hogy a szavazást megelőző
napon 24 óráig megérkezzen;
– A kijelölt OEVI irodájában kihelyezett urnába bedobja a Népszavazás napján 2016. október 2.
napján 6 és 19 óra között.
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