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Magyarország Nagykövetsége, London  
 

A központi névjegyzékkel kapcsolatos tájékoztató a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar 
választópolgárok számára 

 
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár választójogának gyakorlása során pártlistákra 
szavazhat, s emellett jelöltként is indulhat, továbbá megilleti a szavazati jog országos népszavazás 
alkalmával. Szavazati jogával azonban csak azt követően élhet, miután a Nemzeti Választási Iroda a 
névjegyzékbe vette.  
 
A névjegyzékbe vételi kérelem bármikor beadható, a szavazati jog gyakorlásához azonban az szükséges, 
hogy a kérelem a Nemzeti Választási Iroda címére a szavazás napját megelőző 15. napig megérkezzen. 
(A jelzett határidőn túl beérkezett kérelem esetén választójogával már csak a soron következő választás 
vagy népszavazás alkalmával élhet.) A regisztrációs kérelmek levélben, az ügyfélkapun keresztül, valamint 
az NVI honlapján keresztül jutatthatók el a Nemzeti Választási Irodához. A regisztrációval kapcsolatos 
részletes tudnivalókat a Nemzeti Választási Iroda honlapján találja meg, ahonnan a regisztrációs 
kérelemnyomtatvány is letölthető www.nvi.hu. A kérelemnyomtatvány beszerezhető a Konzulátuson is.  
A névjegyzékbe vételről vagy annak elutasításáról az NVI értesítést küld. 
 
Azt a külhoni választópolgárt, aki legkésőbb a szavazást megelőző tizenötödik napon benyújtott kérelme 
alapján szerepel a központi névjegyzékben, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) felveszi a levélben szavazók 
névjegyzékére. A levélben szavazók névjegyzékébe felvett választópolgár levélben szavazhat. Az NVI a 
szavazási levélcsomagot levélben a szavazás szavazólapjának elkészültét követően haladéktalanul postai 
úton küldi meg a külhoni választópolgároknak az általuk megadott értesítési címre. 

A szavazatot tartalmazó válaszborítékot eljuttathatja 

a) a Nemzeti Választási Irodába úgy, hogy az a szavazást megelőző napon 24 óráig megérkezzen,   

b) a magyarországi szavazást megelőző tizenöt napon belül minden munkanapon 9 és 16 óra között, 
valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt bármely külképviseleti választási irodába. 

A központi névjegyzékben történő regisztráció 10 évig érvényes. Közérdek, hogy a központi választói 
névjegyzék az aktuális adatokat tartalmazza, ezért indokolt, hogy a regisztrált, de már elhunyt 
polgártársaink adatai törlésre kerüljenek. Kérjük, segítsék a központi névjegyzék aktualizálását azzal, 
hogy a központi névjegyzékben szereplő hozzátartozójuk, ismerősük halálesetét a központi névjegyzék 
adatainak frissítése érdekében bejelentik a Nemzeti Választási Iroda részére, és intézkednek a haláleset 
hazai anyakönyvezéséről.  
 
Annak érdekében, hogy választójogát gond nélkül gyakorolni tudja, szükséges az is, hogy a magyar 
hatóságok a személyi adataiban bekövetkezett változásról tudomást szerezzenek. Ilyen változás lehet 
nevének, lakcímének vagy családi állapotának megváltozása. A hazai anyakönyvezéssel, valamint a 
lakcímváltozás bejelentésével kapcsolatos tudnivalókat megtalálják a nagykövetség honlapján a konzuli 
információk között. (https://london.mfa.gov.hu/). Lakcímváltozással kapcsolatos bejelentését megteheti 
elektronikusan, a nyilvantarto.hu internetes oldal „Webes ügysegéd” menüpontja segítségével is. A 
névjegyzékbe vett adatok, valamint az értesítési cím  módosításának bejelentését szolgáló 
kérelemnyomtatvány szintén letölthető a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról (www.nvi.hu). 
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