
Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek  
 
2014. január 1-jétől minden magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 
- kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét, 
- a szavazáshoz segítséget igényelhet, 
- megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek, 

 

továbbá az Európai Unió tagállamának Magyarországon élő állampolgára eldöntheti, hogy 
az Európai Parlament tagjainak választásán a szavazás jogát az állampolgársága szerinti 
tagállamban vagy Magyarországon gyakorolja. 
 

Nemzetiségi regisztráció 
Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bolgár, görög, horvát, lengyel, német, 
örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nemzetiséghez tartozik, kérheti, 
hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre  

- nemzetiségének megnevezése, továbbá az, hogy  

- az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni.  
 

A kérelemben a konkrét nemzetiség megjelölése és az országgyűlési választásra is kiterjedő hatály 
mellett arról is nyilatkoznia kell a polgárnak, hogy az adott nemzetiséghez tartozik. 
 

A fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség 
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának 
gyakorlása érdekében: 
a) Braille-írással készült értesítő megküldése, 
b) könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, 
c) Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás 

szavazás során, 
d) akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. 

 

A központi névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása, és a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban kezelt adatok kiadásának megtiltása 
 

Névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását a választópolgár megtilthatja. A Ve. lehetővé teszi, 
hogy a névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása mellett a polgár az SZL-ben nyilvántartott 
adatainak szolgáltatását tiltó nyilatkozatot is tegyen. 
 

Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele az EP választásra 
A központi névjegyzékben szereplő uniós állampolgár kérheti, hogy a központi névjegyzékbe 
vétele az EP-választásra is terjedjen ki. Ilyen kérelmet csak az EU más tagállamának állampolgára 
nyújthat be.  
 

A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (nemzetiségi regisztráció, fogyatékos segítése, 
adatok kiadásának tiltása, uniós regisztráció) 2014. január 1-jétől folyamatosan, bármikor be lehet 
nyújtani. 
A kérelmet a választópolgár benyújthatja  

- személyesen,  
- levélben,  
- az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján.  

 
A választással kapcsolatos további információk a Polgármesteri Hivatalban dr. Dobó 
Annamáriánál (telefon: 62/511-813, e-mail: doboa@mako.hu), valamint a www.valasztas.hu, 
illetve a www.mako.hu honlapokon keresztül érhetők el. 
 


