
Tájékoztató a nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel, 
fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása 

iránti kérelemhez 
 

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásának szabályai 
 
Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár és valamely, 
Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, 
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi 
névjegyzékben kerüljön feltüntetésre a nemzetiséghez tartozása, így részt vehet az adott 
nemzetiség önkormányzati választásán. 
 
Magyarországi lakcímmel rendelkező, nemzetiséghez tartozó választópolgárként kérelmezheti 
azt is, hogy az országgyűlési képviselők választásán nemzetiségi választópolgárként 
szavazhasson, így pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. 
 
A kérelmet benyújthatja 

− online a www.valasztas.hu honlapon, vagy 
− személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási 

irodában. 
 
Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön 
lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet 
elutasítja. 
 
A kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy melyik nemzetiséghez tartozik. Ha az 
országgyűlési választásokon is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni, a kérelemben 
ezt is meg kell jelölnie. 
 
Ha a kérelem (formanyomtatvány) B rovatában 

− nem kéri, hogy a nemzetiségi regisztrációjának hatálya az országgyűlési választásokra 
is kiterjedjen, akkor az adott nemzetiség önkormányzati választásán részt vehet, de az 
országgyűlési választáson nem nemzetiségi választópolgárként vesz részt, hanem – az 
egyéni jelöltek mellett – pártlistára szavazhat, 

− azt kéri , hogy a nemzetiségi regisztrációjának hatálya az országgyűlési választásokra 
is kiterjedjen, akkor részt vehet az adott nemzetiség önkormányzati választásán, 
továbbá az országgyűlési választáson nemzetiségi választópolgárként vehet részt, és – 
az egyéni jelöltek mellett – az adott nemzetiség országos önkormányzata által állított 
listára szavazhat a pártlista helyett. 

  
Csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés 
feltüntetésére nincs lehetőség. 
 
Bármikor kérheti nemzetiségi hovatartozásának törlését, és az országgyűlési választásra 
vonatkozó nyilatkozatát is bármikor módosíthatja. 
 
Azt követően, hogy kérelmére a nemzetiségi hovatartozást törlik a központi névjegyzékből, 
korlátozás nélkül kérheti másik (vagy ugyanazon) nemzetiség tagjaként való nyilvántartásba 
vételét. 
 
A kérelem választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Ha Ön már regisztrált 
nemzetiségi választópolgárként, az minden választásra érvényes. 



 
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési 
címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről 
szóló értesítést. 
 

Adatkiadás megtagadása iránti kérelem benyújtásának szabályai 
 

A pártok és a jelöltek kérhetik, hogy közvetlen politikai kampány céljából a választópolgárok 
név- és lakcímadatait a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a 
személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja. 
 
A kérelmet benyújthatja 

− online a www.valasztas.hu honlapon, 
− személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási 

irodában. 
 
Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön 
lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet 
elutasítja. 
 
Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan 
benyújtható. A kérelmet célszerű azonban legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését 
követően benyújtani. Ha Ön már kérelmezte személyes adatainak letiltását, az minden 
választásra érvényes. 
 
Figyelem! Az országgyűlési képviselő-választáson és a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán a nemzetiségi jelölő szervezetnek a lista-, illetve jelöltállítás érdekében 
a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgároktól ajánlást kell gyűjtenie. Az aláírások 
összegyűjtése csak abban az esetben lehetséges, ha a gyűjtők tudják, hogy kik regisztráltak a 
nemzetiség választópolgáraként a központi névjegyzékben, hiszen őket kell felkeresniük. 
Ezért a választási iroda az adott nemzetiség tagjaként regisztrált választópolgárok nevét és 
lakcímét átadja az országos nemzetiségi önkormányzat számára. A személyes adatok ilyen 
célú kiadására a tiltás nem terjed ki. 
 
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési 
címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről 
szóló értesítést. 
 

Segítség a fogyatékossággal élők számára 
 
Annak érdekében, hogy választójogát önállóan tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket 
igényelheti 

− a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 
− a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással kapja meg, 
− a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon, 
− akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson. 

 
A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja 

− online a www.valasztas.hu honlapon, 
− személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási 

irodában 
 



Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön 
lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet 
elutasítja. 
Az Ön által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan 
benyújtható. Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az minden 
választásra érvényes. 
 
Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, az erre 
irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon (2018. március 29.) 16.00 óráig 
kell benyújtania. 
 
Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, az erre 
irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző napon (2018. április 6. szombat) 16.00 
óráig be kell nyújtania. 
 
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési 
címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről 
szóló értesítést. 
 
 
        Helyi Választási Iroda 


