TÁJÉKOZTATÓ
a 2022-es Országgyűlési Választáson külföldön való részvétellel kapcsolatban
Magyarországon élő és külföldön élő magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok és
határidők
Hol és hogyan szavazhatok?
A választásokon való részvételének helye és módja elsősorban attól függ, hogy rendelkezik-e
magyarországi lakcímmel. A választásokon elsődlegesen a lakcíme szerinti szavazókörben
szavazhat. Az egyes választástípusokhoz kapcsolódóan azonban különböző lehetőségei vannak,
ha máshol (másik szavazókörben) kíván szavazni.
I.

Rendelkezem magyarországi lakcímmel:

Külképviseleti szavazás: Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár,
azonban a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik
külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát.
Ennek feltétele: a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása, amelyre a
választást megelőző 66. naptól van lehetőség
§
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Kérelem benyújtása online
Kérelem benyújtása papír alapon (személyesen vagy postán)

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet, amelyben a külföldön
tartózkodó választópolgár kérelmezi, hogy a tartózkodási helye szerinti külképviseleten
(nagykövetségen, főkonzulátuson) szavazhasson, a magyarországi lakóhely szerinti jegyzőhöz
kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgároknak
minden választást megelőzően kérelmezniük kell a külképviseleti névjegyzékbe vételt,
amennyiben a szavazás napján külföldön tartózkodnak és ott kívánnak szavazni.
A kérelmet a választás kitűzését követően lehet benyújtani, és annak legkésőbb a szavazást
megelőző 9. napon meg kell érkeznie a lakóhely szerint illetékes jegyzőhöz.
A külképviseleti névjegyzékbe vételre vonatkozó kérelem benyújtható személyesen, levélben
vagy elektronikusan a valasztas.hu felületen keresztül.
A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár személyi adatain kívül annak a
külképviseletnek (nagykövetségnek, főkonzulátusnak, konzulátusnak) a megjelölését, ahol a
kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja, valamint a kérelmező értesítési címét, ha a
döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére, illetve nem
magyarországi lakcímére kéri.
A korábban, a 2018. évi magyar országgyűlési választást és/vagy a 2019. évi európai parlamenti
megelőzően benyújtott külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem a 2022. évi választásra nem
érvényes. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, külföldön szavazni kívánó,
választópolgárok kizárólag személyesen, Magyarország külképviseletein szavazhatnak,
levélben nem.

A külképviseleti szavazás időpontja főszabály szerint a magyarországi szavazás napja.
Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön
lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet
elutasítja.
II.

Nem rendelkezem magyarországi lakcímmel

A Magyarország határain kívül élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező nagykorú
magyar állampolgárok is élhetnek választójogukkal, az Országgyűlési Választáson
pártlistákra szavazhatnak.
Ahhoz azonban, hogy választójogukkal élni tudjanak, a Nemzeti Választási Iroda általi
névjegyzékbe vétel, regisztráció szükséges. Ehhez nyújtanak segítséget az alábbi űrlapok.
A névjegyzékbe vételi kérelem bármikor beadható, azonban a szavazati jog gyakorlásához a
kérelemnek legkésőbb a szavazás napját megelőző 25. napig be kell érkeznie a Nemzeti
Választási Irodához. A fenti határidőn túl beérkezett kérelem esetén a választópolgár
választójogát már csak a soron következő országgyűlési választás, illetve országos népszavazás
alkalmával gyakorolhatja.
A közelgő 2022. évi magyar országgyűlési választásokra tekintettel az alábbiakra hívjuk fel a
Magyarország határian kívül élő magyar állampolgárok figyelmét:
v Regisztráció:
Külföldön élő magyar állampolgárként Ön csak azt követően szavazhat, hogy a Nemzeti
Választási Iroda felvette a magyar választói névjegyzékbe (regisztráció). A névjegyzékbe vételt
minden külföldi lakóhellyel rendelkező 17. életévét betöltött magyar állampolgár kérheti, akit
magyar bíróság nem zárt ki a választójog gyakorlásából.
Amennyiben korábban az állampolgársági eskütételt követően vagy egyéb alkalommal nem
regisztrált, ahhoz, hogy élni tudjon szavazati jogával, regisztrációs nyomtatvány kitöltése
szükséges (62-63-as nyomtatvány). A nyomtatványt kitöltheti személyesen a
Főkonzulátusokon, vagy a Nagykövetségek Konzuli Hivatalában, valamint a nyomtatvány
interneten keresztül is elérhető a valasztas.hu oldalon.
A regisztrációs kérelemnek legkésőbb a szavazás napját megelőző 25. napig kell beérkeznie a
Nemzeti Választási Irodához. Kérjük, hogy regisztrációját ne hagyja az utolsó hetekre!
A regisztrációs kérelem benyújtása esetén a névjegyzékbe vételről vagy annak elutasításáról a
Nemzeti Választási Iroda értesítést küldött Önnek az Ön által megadott email címre, telefax
számra vagy postai címre. Ennek az értesítésnek a megléte igazolhatja az Ön számára a
regisztráció megtörténtét.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben részt vett a 2018. évi magyar országgyűlési választáson
és/vagy a 2019. évi európai parlamenti választáson, a 2022. évi választásokra is érvényes
regisztrációval rendelkezik.

A külföldön élő magyar állampolgárok a regisztrációtól számított 10 évig szerepelnek a
választási névjegyzékben. A 10 év számítása azonban elölről kezdődik, ha Ön a névjegyzékbe
vételének meghosszabbítását kéri, továbbá akkor is, ha adatait módosítja, vagy szavaz.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 17. életév betöltésével lehetőség nyílik a regisztrációra azoknak
a személyeknek is, akik az eskütételkor, illetve a korábbi választás alkalmával még nem
töltötték be 17. életévüket.
Amennyiben Ön a Nemzeti Választási Irodától elutasító választ kapott a regisztrációs kérelmet
illetően, lehetősége van ismételten kitölteni a regisztrációs kérelmet!
v Változás bejelentés:
Ha a regisztrációt követően megváltozott az értesítési címe vagy a szavazólap átvételi módján
változtatni szeretne (lakcímre kérte, de mégis valamely külképviseleten szeretné átvenni, vagy
külképviseletre kérte, de mégis a lakcímén szeretné megkapni a szavazási levélcsomagot), ezt
a változást be kell jelentenie a Nemzeti Választási Iroda részére. A nyomtatványt kitöltheti
személyesen a külképviseleteken, tehát a Főkonzulátusokon, vagy a Nagykövetségek Konzuli
Hivatalában, valamint a nyomtatvány az interneten keresztül is elérhető a valasztas.hu oldalon.
Kérjük, hogy az ügyintézési időpontokat illetően érdeklődjön a külképviseleten.
Amennyiben regisztrációt követően külföldi lakcíme megváltozott, a változást bejelentheti
személyesen a Főkonzulátusokon, valamint a Nagykövetségek Konzuli Hivatalában. Kérjük,
hogy az ügyintézési időpontokat illetően érdeklődjön a külképviseleten.
Ha a regisztráció óta házasságot kötött vagy házasságát felbontották, ezt be kell jelentenie, mert
ezeket az eseményeket Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. Az erre vonatkozó
bejelentést megteheti a Főkonzulátusokon, vagy a Nagykövetségek Konzuli Hivatalán
keresztül, valamint kihelyezett konzuli napokon vagy bármely magyarországi
anyakönyvvezetőnél. Fontos ugyanis annak bejelentése, ha a házasságkötéssel/válással neve
és/vagy lakcíme megváltozott! Kérjük, hogy az ügyintézési időpontokat illetően érdeklődjön a
külképviseleten.
A családban történt haláleset bejelentése ugyancsak kiemelt fontosságú ahhoz, hogy a választói
névjegyzék közhiteles legyen és naprakész adatokat tartalmazzon. Ha történt olyan haláleset a
családban, amelynek magyar anyakönyvezése még nem történt még, ezt be kell jelentenie, a
fentiek szerint.
Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ha Ön magyarországi lakcíméről kijelentkezett, vagy az
állandó lakcím helyett már csak tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarországon, a külföldön
élő magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint szavazhat. Tehát ebben az esetben is
szükséges a névjegyzékbe vétel kérelmezése, vagyis a regisztrációs nyomtatvány kitöltése!
Amennyiben a regisztrációs nyomtatványt Főkonzulátusokon vagy valamely Nagykövetség
Konzuli Hivatalában szeretné kitölteni, illetve az adatváltozást e hivatalok valamelyikében
szeretné bejelenteni, kérjük, hogy a regisztrációhoz vagy a változás bejelentéséhez magyar
lakcímkártyáját, személyazonosításra alkalmas okmányt (magyar személyazonosító
igazolvány), valamint honosítási okiratát feltétlenül vigye magával! A regisztrációs kérelmet a
magyar lakcímkártya adatai alapján kell kitölteni. Ha lakcímkártyával nem rendelkezik, a

személyazonosító igazolvány vagy magyar útlevele, ha azzal sem rendelkezik, a honosítási
okirata alapján töltse ki a nyomtatványt!
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Választási regisztráció online
Választási regisztráció postai úton (pdf)
Kitöltési minta/sample
Választási regisztráció módosítása/meghosszabbítása/törlése (pdf)

A választópolgárok a választással kapcsolatos kérdéseikkel közvetlenül a Nemzeti Választási
Iroda Választási Információs Szolgálatához is közvetlenül fordulhatnak.
A Nemzeti Választási Iroda Választási Információs Szolgálat elérhetősége:
e-mail: visz@nvi.hu,
Tel: +36-1-795-3310

