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Országos népszavazás 2022. – Gyakran ismételt 

kérdések 

 

Magyarországon bejelentett lakóhellyel NEM rendelkező választópolgárokra 

vonatkozó szabályok 

1. Hogyan vehetek részt a népszavazáson? 

2. Kinek kell regisztrálnia?  

3. Hogyan tudok regisztrálni? 

4. Meddig regisztrálhatok, ha szavazni szeretnék a 2022. évi országos 

népszavazáson? 

5. Korábban már regisztráltam/részt vettem a 2018. évi magyarországi 

országgyűlési választáson, így szükséges-e újra regisztrálnom? 

6. Meddig érvényes a regisztrációm? 

7. Az állampolgársági eskü letételekor/az előző választás, illetve országos 

népszavazás alkalmával még nem töltöttem be a 17. életévemet, mi a teendő? 

8. Mi a teendő, ha nem emlékszem, hogy regisztráltam-e? 

9. Mi a teendő, ha megváltozott az értesítési címem? 

10. Mit tegyek, ha a Nemzeti Választási Irodától elutasító választ kaptam a 

regisztrációs kérelmemmel kapcsolatban? 

11. Mi a teendő, ha a szavazólap átvételi módján szeretnék változtatni? 

12. Mit tegyek, ha a külföldi lakcímem megváltozott? 

13. Milyen iratok szükségesek a regisztrációhoz/változás bejelentéshez? 

14.  A regisztráció óta házasságot kötöttem/házasságomat felbontották. Mit 

tegyek? 

15. Magyarországi lakcímemről kijelentkeztem, szükséges-e regisztrálnom? 

16. Magyarországi állandó lakcímemet megszüntettem, azonban tartózkodási 

hellyel rendelkezem Magyarországon. Szükséges-e regisztrálnom? 

17. Hogyan kapom meg az országos népszavazás szavazólapját? 

18. Mennyi szavazólapot kell kitöltenem? 

19. Hogyan adhatom le szavazatomat az országos népszavazáson? 
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Magyarországon bejelentett lakóhellyel NEM rendelkezőkre 

vonatkozó szabályok 

 

1. Hogyan vehetek részt a népszavazáson? 

 Külföldön élő magyar állampolgárként Ön csak azt követően szavazhat az 

országos népszavazáson, hogy a Nemzeti Választási Iroda felvette Önt 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, 

választójogát azonban csak a nagykorú választópolgár gyakorolhatja. 

 Amennyiben az országgyűlési választásra készülve már kérelmezte a 

névjegyzékbe vételt, Önnek nincsen további teendője, regisztrációja az 

országos népszavazásra is érvényes. 

 

2. Kinek kell regisztrálnia? 

 Magyarországi lakcímmel nem rendelkezőként csak azt követően szavazhat az 

országos népszavazáson, 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. 

 Az alábbi táblázat mutatja, hogy milyen esetekben van szükség regisztrációra: 

 

 Lakóhely 
Tartózkodási 

hely 
 

1. külföldi cím magyarországi cím regisztráció szükséges 

2. külföldi cím nincs regisztráció szükséges 

3. nincs nincs regisztráció szükséges 

4. ha nem szerepel a lakcímnyilvántartásban regisztráció szükséges 

 

3. Hogyan tudok regisztrálni? 

 A regisztrációhoz szükséges nyomtatvány elérhető az interneten a valasztas.hu 

honlapon, ahol online kitölthető és beadható a kérelem, vagy letöltés után 

kézzel kitölthető és postán feladható. A nyomtatvány a külképviseleteken is 

beszerezhető. 
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4. Meddig regisztrálhatok, ha szavazni szeretnék a 2022. évi országos népszavazáson? 

 A regisztrációs kérelemnek legkésőbb március 9-ig kell beérkeznie a Nemzeti 

Választási Irodához. Kérjük, hogy regisztrációját ne hagyja az utolsó hetekre 

vagy napokra! 

 

5. Korábban már regisztráltam, szükséges-e újra regisztrálnom? 

 Nem szükséges újra regisztrálnia. Ön a regisztrációjától számított 10 évig 

szerepel a névjegyzékben, ezen időszakban valamennyi országgyűlési 

választáson és országos népszavazáson részt vehet, ha magyar bíróság nem zárt 

ki a választójoga gyakorlásából. 

 

6. Meddig érvényes a regisztrációm? 

 A névjegyzékbe vételtől számított 10 évig. A 10 év számítása azonban elölről 

kezdődik, ha kéri a névjegyzékbe vételének meghosszabbítását, továbbá akkor 

is, ha adatait módosítja, vagy szavaz. 

 

7. Az állampolgársági eskü letételekor/az előző választás alkalmával még nem 

töltöttem be a 17. életévemet, mi a teendő? 

 A 17. életév betöltésével lehetőség nyílik a regisztrációra azoknak a 

személyeknek is, akik az eskütételkor, illetve a korábbi választás, vagy országos 

népszavazás alkalmával még nem töltötték be 17. életévüket. A 3. pontban 

foglaltak szerint van lehetőség a regisztrációs nyomtatvány kitöltésére. 

 

8. Mi a teendő, ha nem emlékszem arra, hogy regisztráltam-e? 

 Regisztráció esetén a névjegyzékbe vételről vagy annak elutasításáról a 

Nemzeti Választási Iroda értesítést küldött Önnek az Ön által megadott e-mail 

címre, telefax számra vagy postai címre. Ennek az értesítésnek a megléte 

igazolhatja az Ön számára a regisztráció megtörténtét. 

 Amennyiben részt vett a 2016. évi országos népszavazáson, vagy a 2014. vagy 

2018. évi magyar országgyűlési választáson, és azóta nem történt olyan 

változás amelynek következtében törölni kellett a névjegyzékről (pl. nem 

létesített Magyarországon lakcímet), a 2022. évi választásra és országos 

népszavazásra is érvényes regisztrációval rendelkezik. 

 Ha felkeresi kollégáinkat Magyarország külképviseletein, ők segítenek annak 

kiderítésében, hogy Ön korábban regisztrált-e? 
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9. Mi a teendő, ha megváltozott az értesítési címem? 

 Ezt a változást be kell jelentenie a Nemzeti Választási Iroda részére, az erre 

rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány elérhető az interneten a 

valasztas.hu honlapon, ahol online kitölthető és beadható a kérelem, vagy 

letöltés után kézzel kitölthető és postán feladható. A nyomtatvány a 

külképviseleteken is beszerezhető. 

 

10. Mit tegyek, ha a Nemzeti Választási Irodától elutasító választ kaptam a 

regisztrációs kérelmemmel kapcsolatban? 

 Amennyiben a 2. pont alapján jogosult kérelmet benyújtani, az elutasító 

határozatban szereplő hibaok megszüntetésével új kérelmet nyújthat be. 

Amennyiben felkeresi a magyar külképviseletet, kollégáink segítenek a 

nyomtatvány kitöltésében. 

 

11. Mi a teendő, ha a szavazólap átvételi módján szeretnék változtatni? 

 Ha a szavazólap átvételi módján szeretne változtatni (postacímre kérte, de 

mégis valamely kijelölt nagykövetségen/főkonzulátuson/magyarországi 

településen szeretné átvenni, vagy valamely kijelölt 

nagykövetségre/főkonzulátusra/magyarországi településre kérte, de mégis 

postán szeretné megkapni a szavazási levélcsomagot), ezt a változást be kell 

jelentenie a Nemzeti Választási Iroda részére az erre rendszeresített 

nyomtatványon. A nyomtatvány elérhető az interneten a valasztas.hu 

honlapon, ahol online kitölthető és beadható a kérelem, vagy letöltés után 

kézzel kitölthető és postán feladható. A nyomtatvány a külképviseleteken is 

beszerezhető. 

 

12. Mit tegyek, ha a külföldi lakcímem megváltozott? 

A változást bejelentheti személyesen Magyarország külképviseletein. A 

bejelentést online is megteheti a magyarorszag.hu oldalon (KÜLFÖLDÖN ÉLŐ 

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR KÜLFÖLDI LAKÓHELY VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE) 

13. Milyen iratok szükségesek a regisztrációhoz/változás bejelentéshez? 

 Kérjük, hogy a regisztrációhoz vagy az értesítési és/vagy szavazólap átvételi 

cím változás bejelentéséhez magyar lakcímkártyáját, személyazonosításra 

alkalmas okmányát (magyar útlevél, magyar személyazonosító igazolvány vagy 

magyar vezetői engedély) feltétlenül vigye magával, amennyiben a változást 

Magyarország valamely külképviseletén szeretné bejelenteni! A regisztrációs 

kérelmet a magyar lakcímkártya adatai alapján kell kitölteni. Amennyiben nem 
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rendelkezik lakcímkártyával, abban az esetben az érvényes magyar 

személyazonosításra alkalmas okmányai (magyar útlevél vagy magyar 

személyazonosító igazolvány vagy magyar vezetői engedély) alapján töltse ki 

kérelmét! 

 

14.  A regisztráció óta házasságot kötöttem/házasságomat felbontották. Mit tegyek? 

 A házasságkötést/válást be kell jelentenie, mert ezeket az eseményeket 

Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. Az erre vonatkozó bejelentést 

megteheti Magyarország külképviseletein, vagy bármely magyarországi 

anyakönyvvezetőnél. Fontos ugyanis annak bejelentése, ha a 

házasságkötéssel/válással neve és/vagy lakcíme megváltozott! 

 

15. Magyarországi lakcímem megszűnt, szükséges-e regisztrálnom? 

 IGEN. Ha magyarországi lakcíme megszűnt, a külföldön élő magyar 

állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint szavazhat az országos 

népszavazáson. Tehát ebben az esetben szükséges a névjegyzékbe vétel 

kérelmezése, vagyis a regisztrációs nyomtatvány kitöltése! Kérjük, a 3. pontban 

foglaltak szerint járjon el. 

 

16. Magyarországi lakóhelyemet megszüntettem, azonban tartózkodási hellyel 

rendelkezem Magyarországon. Szükséges-e regisztrálnom? 

 IGEN. Ha megszüntette a lakóhelyét csak tartózkodási hellyel rendelkezik 

Magyarországon és a lakóhelye külföldön van, a külföldön élő magyar 

állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint szavazhat az országos 

népszavazáson. Tehát ebben az esetben szükséges a névjegyzékbe vétel 

kérelmezése, vagyis a regisztrációs nyomtatvány kitöltése! Kérjük, a 3. pontban 

foglaltak szerint járjon el. 

 

17. Hogyan kapom meg az országos népszavazás szavazólapját? 

 Az országos népszavazás szavazólapját a 2022-es országgyűlési választás 

szavazási levélcsomagjában találja meg.  

 A szavazási levélcsomagot postai úton kapja meg az Ön által a regisztrációs 

kérelemben megadott kézbesítési címen, VAGY személyesen veheti majd át 

azon a kijelölt külképviseleten vagy magyarországi településen, amelyet a 

regisztrációs kérelemben megjelölt. 
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18. Mennyi szavazólapot tartalmaz a szavazási levélcsomag? 

 A 2022-es országgyűlési választás és országos népszavazás során összesen 2 

szavazólapot tartalmaz a szavazási levélcsomag: az egyik szavazólap az 

országgyűlési választás listás szavazólapja, a másik pedig az országos 

népszavazás szavazólapja, amelyen a szavazásra bocsátott kérdések 

szerepelnek. 

 

19. Hogyan adhatom le szavazatomat az országos népszavazáson? 

 Az országos népszavazás szavazólapját a szavazási levélcsomagban található 

kis borítékban kell elhelyezni, az országgyűlési választás szavazólapjával 

együtt, és a borítékot le kell zárni. A lezárt kis borítékot, amely tartalmazza 

az országgyűlési választás szavazólapját és az országos népszavazás 

szavazólapját is, továbbá a magyar okmánya alapján (pl. lakcímkártya) 

kitöltött, valamint aláírt azonosító nyilatkozatot (tehát a lezárt kis borítékot 

és az azonosító nyilatkozatot) el kell helyezni a nagyobb méretű 

válaszborítékban, majd ezt is le kell zárni. Ezt a borítékot kell eljuttatni a 

Nemzeti Választási Irodába.  

 

 A koronavírus világjárvány postai szolgáltatásokra gyakorolt hatásaira 

figyelemmel javasoljuk, hogy ahhoz, hogy a szavazatát tartalmazó 

válaszboríték határidőre megérkezzen a Nemzeti Választási Irodába, azt 

valamely főkonzulátuson vagy nagykövetségen keresztül juttassa el. A 

válaszborítékot leadhatja személyesen, vagy megbízottja útján, illetve postai 

úton is elküldheti a külképviseletre. 

 

  


