2014. január 1-től a központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgár milyen kérelmeket nyújthat be?
• A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakóhellyel rendelkező
választópolgár 2014. január 1-jétől bármikor kérheti a Helyi Választási Irodától
annak rögzítését a központi névjegyzékben, hogy
o a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti
valamely nemzetiséghez tartozik,
o fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel a választójoga
gyakorlásához,
o a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását
megtiltja,
o az Európai Unió más tagállamának állampolgára a fentieken kívül azt is
kérhet, hogy az EP választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele.
• A fenti névjegyzéki bejegyzés törlését, módosítását a választópolgár szintén
bármikor kérheti a Helyi Választási Irodától.
Milyen módon nyújthatom be a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet?
• A kérelmet a választópolgár benyújthatja
o személyesen, akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye
szerint illetékes Helyi Választási Irodához (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.
Fsz. 8.),
o levélben, a lakóhelye szerint illetékes Helyi Választási Irodához,
o az ügyfélkapun vagy
o a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) keresztül.
• Azok a Magyarországon élő hajléktalan választópolgárok, akik nem
rendelkeznek települési szintű lakóhellyel sem, a központi névjegyzékkel
kapcsolatos kérelmet bármely Helyi Választási Irodához benyújthatják.
Pécsett lakom, mi a Helyi Választási Iroda címe?
Pécs Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának címe:
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Fogyatékossággal élek. Milyen segítséget kaphatok?
• A fogyatékossággal élő választópolgár 2014. január 1-jét követően a
következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
o Braille-írással készült értesítő megküldése,
o könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
o Braille-írással
ellátott
szavazósablon
alkalmazása
a
szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
o akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
• A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát.
• A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen
személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

Mi az a nemzetiségi regisztráció?
• Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, 2014. január 1-jét
követően kérheti, hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a
névjegyzéken. Így 2014 októberében a nemzetiségi önkormányzati
választásokon is szavazhat majd.
• A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon
o ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy
egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy
o ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az
országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának
hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt
mellett).
• A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot
szerezhetnek az Országgyűlésben.
• Az elismert nemzetiségek: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az
örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
Kiadják a pártoknak a személyes adataimat?
• A jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából megkaphatják
a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.
• 2014. január 1-jét követően lehetősége lesz arra, hogy a választópolgár
megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását.
• Ha Ön nemzetiségi választópolgárként regisztrál az országgyűlési
választásokra, nemzetiségének országos önkormányzata mindenképpen
megkapja az Ön nevét és lakcímét az ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében.
Az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként (magyar állampolgárság
hiányában), de Magyarországon élve, hogyan tudok a magyar listákra szavazni
az EP választáson?
• Legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon kérhető az Európai
Parlament képviselőinek választására történő névjegyzékbevétel a
magyarországi lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.
• A kérelem benyújtható a www.valasztas.hu honlapon vagy a
www.magyarorszag.hu honlapon keresztül, továbbá levélben vagy
személyesen.
Magyar állampolgárként az Európai Unió más tagállamában élve (az ottani
állampolgárság hiányában), hogyan tudok a külföldi lakóhelyem szerinti
jelöltekre szavazni az EP választáson?
• A külföldi lakóhelye szerinti állam jogszabályai szerint kérheti, hogy vegyék fel
az adott uniós tagállam névjegyzékébe. Ebben az esetben – a tagállamtól
kapott értesítés alapján – a Nemzeti Választási Iroda törli a magyarországi
névjegyzékből, amivel kizárja a kettős szavazás lehetőségét.

A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön
tartózkodó magyar választópolgárok szavazása
• Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön tartózkodik, a választás
kitűzése után, legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon (2014.
március 29-ig) kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a
magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől.
• A kérelem benyújtható a www.valasztas.hu honlapon vagy a
www.magyarorszag.hu honlapon keresztül, illetve személyesen, akár a
lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes Helyi
Választási Irodához (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. Fsz. 8.), valamint levélben, a
lakóhelye szerint illetékes Helyi Választási Irodához.
Külföldön
tartózkodó,
de
magyarországi
lakcímmel
rendelkező
választópolgárok levélben is szavazhatnak vagy csak a külképviseleteken?
•

A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok
kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.

Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?
•

Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik:
o mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt, vagy
o fogva tartásuk miatt akadályozottak.
• Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2014. április 4én (pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján
2014. április 6-án (vasárnap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló
bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
• Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat,
kizárólag mozgóurnával!

