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Választási regisztráció 2022. – Gyakran ismételt 

kérdések 

 

 

Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezőkre vonatkozó szabályok 

1. Szükséges-e regisztrálnom, ha Magyarországon bejelentett lakóhellyel 

rendelkezem? 

2. Szükséges-e regisztrálnom, ha Magyarországon tartózkodási hellyel 

rendelkezem, de az állandó lakcímem külföldön van? 

3. Hol szavazhatok, ha Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezem? 

4. Mi a teendő, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezem, de a választás napján 

külföldön tartózkodom, és külföldön szeretnék szavazni? 

5. Hogyan kérelmezhetem a külképviseleti névjegyzékbe vételt? 

6. Szavazhatok-e levélben, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezem? 

7. Mikor kell benyújtani a külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelmet? 

8. Korábban, a 2018. évi magyar országgyűlési választást megelőzően benyújtottam 

már külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet. Ez a kérelem a 2022. évi 

választásokra érvényes-e? 

9. Mikor szavazhatok, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezem?  
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Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezőkre vonatkozó 

szabályok 

 

1. Szükséges-e regisztrálnom, ha Magyarországon bejelentett lakóhellyel 

rendelkezem? 

 NEM. Ön, mint magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár 

automatikusan bekerül a központi névjegyzékbe, nem kell regisztrálnia. 

2. Szükséges-e regisztrálnom, ha Magyarországon tartózkodási hellyel rendelkezem, 

de az állandó lakcímem külföldön van? 

 IGEN, ebben az esetben kérnie kell a választó névjegyzékbe vételt, vagyis 

regisztrálnia kell. Kérjük, a 2. pontban foglaltak szerint járjon el. 

3. Hol szavazhatok, ha Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezem? 

 A Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok fő 

szabály szerint a magyarországi lakcímük szerinti szavazókörben szavazhatnak. 

Ha a szavazás napján nem a magyarországi lakcíme szerinti településen 

tartózkodik és szavazni szeretne,  

a) amennyiben Magyarországon tartózkodik, átjelentkezhet másik 

magyarországi településre, 

b) amennyiben külföldön tartózkodik, felvételét kérheti a tartózkodási helye 

szerinti külképviselet külképviseleti névjegyzékébe, miután a választás 

kitűzésre került (2022. elején). 

4. Mi a teendő, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezem, de a választás napján 

külföldön tartózkodom, és külföldön szeretnék szavazni?  

 Önnek, mint magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárnak, 

amennyiben a szavazás napján külföldön tartózkodik, ahhoz, hogy külföldön 

szavazhasson, kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe vételét, miután a 

választás kitűzésre került (2022. elején). 

 Kérjük, a 21. pontban foglaltak szerint járjon el. 

5. Hogyan kérelmezhetem a külképviseleti névjegyzékbe vételt? 

 A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet, amelyben a 

külföldön tartózkodó választópolgár kérheti, hogy a tartózkodási hely szerinti 

külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) szavazhasson, a 

magyarországi lakóhely szerinti jegyzőhöz kell benyújtani. 

 A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy elektronikusan a 

valasztas.hu oldalon keresztül. 
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6. Szavazhatok-e levélben, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezem, de külföldön 

élek? 

 NEM. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, külföldön élő 

választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak 

személyesen, levélben nem! 

7. Mikor kell benyújtani a külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelmet? 

 A kérelmet a választás kitűzését követően (2022. elején) lehet benyújtani, és 

annak legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon kell megérkeznie 

Nemzeti Választási Irodába. Kérjük, figyelje a határidőre vonatkozó 

tájékoztatókat! 

 Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkező 

választópolgároknak minden választást megelőzően kérelmezniük kell a 

külképviseleti névjegyzékbe vételt, amennyiben külföldön kívánnak szavazni! 

8. Korábban, a 2018. évi országgyűlési választást megelőzően és/vagy a 2019-es 

európai parlamenti választást megelőzően benyújtottam már külképviseleti 

névjegyzékbe vételi kérelmet. Ez a kérelem a 2022. évi választásra érvényes-e? 

 NEM érvényes! Önnek, mint magyarországi lakóhellyel rendelkező 

választópolgároknak a minden választást megelőzően kérelmeznie kell a 

külképviseleti névjegyzékbe vételt, amennyiben külföldön kíván szavazni! 

9. Mikor szavazhatok, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezem? 

 A külképviseleti szavazás időpontja a magyarországi szavazás napja, kivéve az 

amerikai kontinenst, ahol a magyarországi szavazás napját megelőző napon 

lehet majd szavazni. 

 


