TÁJÉKOZTATÓ
A 2018. ÁPRILIS 8-AI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATBAN A
SVÉDORSZÁGBAN SZAVAZNI KÍVÁNÓ ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRE
Tisztelt Svédországban tartózkodó Választópolgár!
Magyarország Köztársasági Elnöke a 2018-as országgyűlési választás időpontját 2018. április
8-ra (vasárnap) tűzte ki. Az alábbiakban összefoglaljuk a Svédországban lakó, vagy
tartózkodó magyar állampolgárok részére az országgyűlési választással kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókat.
Ki szavazhat az országgyűlési választáson?
Azok a 18. életévét betöltött magyar állampolgárok szavazhatnak, (a továbbiakban
választópolgárok) akik nem állnak a közügyektől eltiltás hatálya alatt, és akiket a bíróság nem
zárt ki a választójog gyakorlásából belátási képességük hiánya miatt.
A magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok szavazása. Miként lehet
külképviseleten szavazni a magyar állampolgároknak?
Az a magyar állampolgár, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik, de a szavazás napján
külföldön tartózkodik, kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe, és az általa
megjelölt külképviselet helyiségében szavazhat.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag a választás napján
személyesen, Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.
Svédország esetében a külképviseleti szavazás Magyarország Stockholmi Nagykövetségén
lesz.
Cím: 115 27, Stockholm Dag Hammarskjölds väg 10.
A szavazás időpontja: 2018. április. 8., vasárnap 6-19 óra között.
A külképviselet szavazóhelyisége akadálymentesen elérhető.
Bejelentkezés a külképviseleti névjegyzékbe
Külképviseleti névjegyzékben vagy online, vagy a lakóhely szerint illetékes jegyzői
hivatalban személyesen vagy levél útján lehet bejelentkezni.
•

A külképviseleti névjegyzékbe online be lehet jelentkezni a Nemzeti Választási Iroda
(a továbbiakban: NVI) honlapján (www.valasztas.hu), akár ügyfélkapu segítségével,
akár ügyfélkapu nélkül. A személyi adatok mellett, itt a legfontosabb a lakcímet
igazoló hatósági igazolványon (lakcímkártyán) megtalálható MAGYAR
személyazonosító szám megadása. A jelentkezés határideje 2018. március 31. 16:00

•

Az online jelentkezés mellett a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhely
szerinti illetékes jegyzői hivatalban lehet bejelentkezni személyesen vagy levél
útján. A személyes vagy levélben történő bejelentkezéshez a formanyomtatvány az
alábbi címen tölthető le: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmelrendelkezoknek. Itt a „külképviseleti névjegyzékbe vétel-kérelem benyújtása papír

alapon” linket kell választani. A személyes vagy levélben történő bejelentkezés esetén
a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételt legkésőbb 2018. március 31-én 16
óráig lehet kérni a magyarországi lakóhely szerinti jegyzőtől.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a kérelmező magyarországi
lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda bírálja el, majd a kérelem elbírálásáról választ
küld a magyarországi lakcímre, vagy a kérelemben megadott e-mail címre, faxszámra vagy
postacímre.
Ki szavazhat a stockholmi nagykövetségen?
A választás napján a stockholmi Nagykövetségen az szavazhat, aki szerepel a stockholmi
külképviseleti névjegyzékben és érvényes magyar útlevéllel, vagy magyar
személyazonosító
igazolvánnyal,
vagy
magyar
vezetői
engedéllyel
tudja
személyazonosságát igazolni.
A lakcímkártya bemutatása – a belföldi szavazással ellentétben – nem feltétele a szavazásnak.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok két szavazatot tudnak leadni,
egyrészt az országos pártlistára, másrészt pedig a lakóhelyük szerinti egyéni körzetük
jelöltjeire.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok szavazása
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben
szavazhatnak.
Mit kell tennem, hogy levélben szavazhassak?
•

Azon magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok, akik még
nem szerepelnek a központi névjegyzékben, akkor kérhetik felvételüket, ha magyar
állampolgárságukat igazolni tudják. Az állampolgárságot magyar személyi azonosító
számot tartalmazó lakcímkártyával (mely a „külföld” lakóhely megjelölést tartalmazó
lakcímkártya hátoldalán található), vagy érvényes magyar útlevéllel, vagy érvényes
honosítási okirattal, vagy érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. Az
állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat akkor érvényes, ha három évnél nem
régebben állították ki. Aki nem rendelkezik a fent felsorolt dokumentumok egyikével sem,
annak a névjegyzékbe való felvételi kérelmét az NVI el fogja utasítani. További feltétel,
hogy a levélben szavazók nem rendelkezhetnek sem magyarországi lakóhellyel, sem pedig
bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel.
A központi névjegyzékbe való felvétel kérelmét online, vagy postán is be lehet
nyújtani az NVI-hez.
•
•

Online úton a
https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml címen.
Itt a „névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása” menüpontot kell választani.
Postai úton a Nemzeti Választási Irodának címezve (cím: 1397 Budapest, PF: 547.)
Az
ehhez
szükséges
formanyomtatványt
az
NVI
honlapjáról
(http://www.valasztas.hu/documents/20182/211767/Regisztr%C3%A1ci%C3%B3s+k
%C3%A9relem+beny%C3%BAjt%C3%A1sa+postai+%C3%BAton/6ca89cc5-641d-

46eb-a014-cd138e94c605) is le lehet tölteni, vagy a stockholmi Nagykövetség
Konzulátusán (cím: Laboratoriegatan 2. 115 27 Stockholm) is meg lehet igényelni
személyesen vagy levélben (postacím: Magyar Nagykövetség Konzulátusa, Box
24 125, 104 51 Stockholm).
Az NVI honlapján angol, német és francia nyelvű tájékoztatók is segítenek.
FONTOS! A névjegyzékbe vétel iránti kérelmen az édesanyja neve rovatban az édesanya
leánykori nevét kell megadni. Az 5. pontban személyi számként a magyar (!) személyi
azonosítót kell megadni (mely a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar
állampolgárok lakcímkártyájának hátoldalán szerepel).
A névjegyzékbe vétel iránti kérelmeket úgy kell postára adni, hogy annak legkésőbb a
szavazást megelőző 15. napon délután 16:00 óráig, jelen esetben 2018. március 24-én
16:00 óráig be kell érkeznie az NVI-hez. Az ezt követően beérkező kérelmeket az NVI el
fogja utasítani.
FONTOS! A kitöltött névjegyzékbe vételi iránti kérelmet az NVI-nek kell megküldeni a
fent jelzett postacímre, nem a stockholmi konzulátusnak!
A regisztrációt a 17. életévet betöltött magyar állampolgárok is kérhetik, a szavazáson
azonban kizárólag a nagykorú választópolgárok vehetnek részt.
•

Azok a választópolgárok, akik a 2014-es országgyűlési választásokon már szavaztak
– és azóta nem változott a svédországi lakcímük, automatikusan szerepelnek a
központi választói névjegyékben, mivel a regisztráció 10 évre szól (a 10 év számítása a
választópolgár minden egyes szavazáson való részvételével újra kezdődik). Nekik tehát
nincs teendőjük, a szavazáshoz szükséges szavazási levélcsomagot automatikusan
megkapják postai címükre.

•

Azoknak, akiknek a 2014-es országgyűlési választások óta megváltozott a svédországi
lakcíme, be kell jelenteniük az új svédországi lakcímet a Nemzeti Választási
Irodának vagy online, vagy pedig postai úton.
•
•

Online
formában
az
alábbi
linken
lehet
bejelentkezni:
https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml
Itt a „névjegyzékbe vett adatok módosítása” menüpontot kell választani.)
Postai úton az alábbi formanyomtatványon:
http://www.valasztas.hu/documents/20182/211767/K%C3%A9relem+a+regisztr%C3
%A1ci%C3%B3+m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra%2C+meghosszab
b%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra%2C+t%C3%B6rl%C3%A9s%C3%A9re/49e1e13
1-632e-48b1-9099-f63316eb215c).
FONTOS! A kérelem második oldalán a 8/A pontot jelöljék be: „kérem a 10. vagy 11.
pontban korábban megadott adataim módosítását”. Amennyiben ez nem történik meg
a szavazási levélcsomagot a régi lakcímre kézbesíti az NVI.

A fentieket követően minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező és a
névjegyzékben szereplő választópolgár a szavazási levélcsomagot automatikusan
megkapja.
Hogyan szavazhatok levélben?

A levélszavazatot – az azonosításra szolgáló adatlapot tartalmazó külön borítékkal együtt – a
lehető legrövidebb időn belül célszerű visszaküldeni vagy az
• NVI postacímére (Nemzeti Választási Iroda: 1397 Budapest, PF: 547.) vagy
• a stockholmi Nagykövetség Konzulátusára (postacím: Magyar Nagykövetség
Konzulátusa Box 24 125, 104 51 Stockholm).
A levélszavazatot célszerű közvetlenül az NVI-nek postázni.
FONTOS! A levélszavazatot postán az NVI-nek úgy kell feladni, hogy annak legkésőbb a
szavazást megelőző napon, azaz 2018. április 7-én 24:00 óráig az NVI-hez be kell
érkeznie.
A levélszavazatot személyesen is le lehet adni a stockholmi Nagykövetség Konzulátusán
(cím: Laboratoriegatan 2. 115 27 Stockholm)
• munkanapokon 2018. március 26-a (hétfő) 2018. április 6 -a (péntek) 9-16 óra
között, valamint
• a szavazás napján a Nagykövetségen (cím: Dag Hammarskjölds väg 10. 115 27
Stockholm) 2018. április 8-án vasárnap 6-19 óra között.
Emellett a levélszavazatot le lehet adni személyesen bármelyik magyarországi egyéni
választókerületi választási irodában szintén a választás napján 2018. április 8-án reggel
6:00 és este 19:00 óra között.
A szavazással kapcsolatos további információk elérhetők a következő honlapon:
http://www.valasztas.hu/szavazas

