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Tiszta levélszavazás 

Mire figyeljek levélszavazóként? 

2022. március 17. 

2022. április 3-án Magyarország országgyűlési választásokat és országos népszavazást tart. Ez a 
tájékoztató azoknak szól, akik levélben szavaznak. A tájékoztató célja, hogy információt nyújtson a 
levélben szavazóknak jogaik megőrzéséhez, és annak elkerüléséhez, hogy mások visszaéljenek a 
szavazataikkal. 

 

Levélben szavazok? 

Ha Önnek van magyar állampolgársága (is), de nincs magyarországi lakcíme, akkor levélben 
adhatja le szavazatát. 

Nincs magyarországi lakcíme, ha 

• A lakcímkártyáján a lakóhelyhez „Külföldi cím” van írva, VAGY 
• A lakóhelyhez és a tartózkodási helyhez semmi nincs írva, VAGY 
• Nem szerepel a lakcímnyilvántartásban (pl. soha nem is kapott lakcímkártyát). 

Ha Önnek magyarországi település szintű lakcíme van, akkor személyesen tud szavazni április 
3-án. 

Önnek település szintű lakcíme van, ha 

• A lakcímkártyáján a lakóhelyhez egy magyarországi város neve és alatta „Lakcím nélküli” 
felirat van írva. 

Ön akkor szavazhat levélben, ha regisztrált a Nemzeti Választási Irodánál, és névjegyzékbe vették, 
mint „magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár”. A regisztráció (névjegyzékbe 
vétel) határideje március 9. volt. Ha ezt lekéste, akkor az április 3-i választáson és népszavazáson nem 
tud részt venni, de még regisztrálhat (kérheti névjegyzékbe vételét), és későbbi választásokon, 
népszavazásokon részt vehet. 

Így szavazhat, ha Ön levélszavazásra jogosult volt, de közben Magyarországra költözött: 

• Ha nem regisztrált a levélszavazásra, és április 1. 16:00-ig itthoni lakcímét bejelenti (lakcímet 
létesít), akkor az új lakóhelye szerinti szavazókörben, személyesen szavazhat április 3-án. 

• Ha regisztrált levélszavazásra, de március 27. 16:00-ig létesít magyarországi lakcímet, akkor is 
az új lakóhelye szerinti szavazókörben, személyesen szavazhat április 3-án. (Ha már leadta a 
levélszavazatot, akkor azt érvényteleníteni fogják, és a személyesen leadott szavazata lesz 
érvényes.) 

• Ha regisztrált a levélszavazásra, de március 27. 16:00 és április 1. 16:00 között létesít 
magyarországi lakcímet, akkor a listára levélben, április 3-án pedig személyesen az új 
lakóhelye szerinti egyéni jelöltre is szavazhat. 

• Ha április 1. 16:00 után jelenti be a magyar lakcímét, akkor csak levélben szavazhat ezen a 
választáson. 

 

 

 

https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-nem-rendelkezoknek
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Hogyan történik a levélszavazás? 

Szavazási levélcsomagot fog kapni, amit postán vagy személyesen vehet át attól függően, hogy mit 
választott a regisztrációnál. 

A SZAVAZÁSI LEVÉLCSOMAG TARTALMA: 

1. szavazólapok (pártlista és népszavazási kérdések), 
2. nyilatkozat (azonosító nyilatkozat), 
3. két boríték (külső válaszboríték, belső boríték), 
4. tájékoztató a szavazásról, 
5. ragasztócsík a válaszboríték lezárásához. 

A SZAVAZÁSI LEVÉLCSOMAG KITÖLTÉSE: 

1. A nyilatkozatot (azonosító nyilatkozat) pontosan töltse ki! A magyar irataiból másolja át az 
adatokat! 

2. A pártlistás szavazólap akkor érvényes, ha csak egy párt mellé tesz a karikába „X” vagy „+” 
jelet. 

3. A népszavazási szavazólap akkor érvényes, ha minden kérdésnél az „igen” vagy a „nem” 
karikába tesz X-et vagy +-t. Ha érvénytelenül kíván szavazni, akkor az összes karikába 
tegyen X-et vagy +-t! 

4. Használjon tollat, a ceruzával kitöltött nyilatkozat és szavazólap miatt szavazata érvénytelen 
lesz! 

5. A szavazólapokat tegye a belső borítékba! 
6. Zárja le a belső borítékot! 
7. A lezárt belső borítékot és a kitöltött nyilatkozatot (azonosító nyilatkozatot) tegye a külső 

válaszborítékba! 
8. Zárja le a válaszborítékot! 

Ha ezeket a lépéseket nem követi (pl. nem zárja le a belső borítékot vagy több belső borítékot tesz a 
külső válaszborítékba), akkor az összes szavazata érvénytelen lehet. 

A LEVÉLSZAVAZAT LEADÁSA MÁRCIUS 19-TŐL: 

• A szavazási csomaghoz kapott, lezárt válaszborítékot elküldheti postán a Nemzeti Választási 
Irodának. A levélnek április 3-án 19:00-ig kell megérkeznie a Nemzeti Választási Irodához. A 
nemzetközi postázás ingyenes a csomaghoz kapott válaszborítékkal. 

VAGY 

• A szavazási csomaghoz kapott, lezárt válaszborítékot beteheti egy másik borítékba, amit 
elküldhet a külképviseletnek. A levélnek meg kell érkeznie a külképviseleti szavazás 
lezárásáig (általában április 3. 19:00, különleges nyitva tartási idő ezen a linken az oldal alján). 

VAGY 

• A lezárt borítékot leadhatja személyesen magyar külképviseleten, március 19-től 
munkanapokon, nyitvatartási időben (általában 9-16 között) vagy a szavazás napján a 
külképviseleti szavazás idején (általában április 3. 19:00, különleges nyitva tartási idő ezen a 
linken az oldal alján). A leadás azt jelenti, hogy egy urnába dobja a lezárt borítékot. Megkérhet 
mást is, hogy adja le Ön helyett a lezárt válaszborítékot. (Személyes leadási helyszínek listája 
ezen a linken az oldal alján található.) A személyes leadáshoz használhat másik borítékot, mint 
a csomaghoz kapott válaszboríték. 

VAGY 

https://www.valasztas.hu/levelszavazat-atvetele-es-leadasa
https://www.valasztas.hu/levelszavazat-atvetele-es-leadasa
https://www.valasztas.hu/levelszavazat-atvetele-es-leadasa
https://www.valasztas.hu/levelszavazat-atvetele-es-leadasa
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• A lezárt borítékot leadhatja személyesen Magyarországon bármelyik választókerületi 
választási irodában április 3-án 6-19 óra között. A leadás azt jelenti, hogy egy urnába dobja a 
lezárt borítékot. Megkérhet mást, hogy vigye el Ön helyett a lezárt válaszborítékot. (Személyes 
leadási helyszínek listája ezen a linken az oldal alján található.) A személyes leadáshoz 
használhat másik borítékot, mint a csomaghoz kapott válaszboríték. 

Javasoljuk, hogy a csomaghoz kapott válaszborítékot használja, és azt postázza a Nemzeti 
Választási Irodának vagy Ön adja le személyesen, mert így nem tudják illetéktelen személyek 
felnyitni és átírni vagy kidobni a szavazólapját. 

 

Az én döntésem, az én jogom 

A választások lényege, hogy Ön dönthessen arról, hogy ki fogja képviselni érdekeit a következő négy 
évben. 

Az Ön szavazata, az Ön egyéni döntése! 

• Nem köteles senkinek elmondani, hogy kire szavazott, vagy szavazott-e egyáltalán. 
• Senki nem befolyásolhatja a választását. 
• Ha valaki ajándékot ígér Önnek vagy fenyegeti Önt azért, hogy valakire vagy valamire 

szavazzon, az a személy bűncselekményt követ el. 
• Ha Önnek segítségre van szüksége a szavazólapok, adatlap kitöltéséhez, akkor természetesen 

kérhet segítséget, de a segítője nem dönthet Ön helyett, nem befolyásolhatja az Ön döntését. 

Akárhogy is szavaz, azt nem fogja más megtudni! 

• A nyilatkozatot (azonosító nyilatkozat) és a szavazólapot nem párosítják a 
szavazatszámláláskor. 

• Azért kell a belső, lezárt borítékba tenni a szavazólapot, mert a belső borítékokat a nyilatkozatok 
ellenőrzése után összekeverik, és csak ezután nyitják ki, számolják meg a szavazatokat. 

Nem kötelező mindkét szavazólapot kitölteni! 

• Ha Ön csak az országgyűlési választáson vagy csak a népszavazáson szeretne szavazni, akkor 
nem kell kitöltenie a másik szavazólapot. 

• A ki nem töltött szavazólapot tépje össze, hogy más se használhassa. 
• Ha nem szeretne érvényes szavazatot leadni, akkor kitöltheti szándékosan érvénytelenül is 

bármelyik szavazólapját, és visszaküldheti úgy. 

A törvény szerint akkor is elfogadható a levélszavazat, ha nem a hivatalos válaszborítékban adja le, 
vagy ha sérült a boríték. Ez azonban visszaélésre adhat lehetőséget. Ezért is javasoljuk, hogy 
szavazatát a csomagban kapott válaszborítékban postai úton vagy személyesen Ön adja le. 

Ha a választójogát valaki korlátozni akarja vagy más választáshoz kapcsolódó 
jogszerűtlenséget tapasztal: 

• Tegyen rendőrségi feljelentést, 
• Tegyen kifogást emailben a Nemzeti Választási Bizottsághoz (nvb@nvi.hu), 
• Minél előbb lépjen kapcsolatba ingyenes jogi segítséget nyújtó civil szervezettel 

(https://valasztasz.tasz.hu/panaszlada/ vagy helsinki@helsinki.hu)! 

Akkor is kérjen jogi segítséget, ha nem kapta meg a szavazási csomagját arra a kézbesítési címre, 
amire kérte. Ilyenkor előfordulhat, hogy illetéktelen személy ellopta a levélcsomagot, és leadta a 
szavazatot Ön helyett vagy kidobta a szavazólapját, ami szintén bűncselekmény. 

 

https://www.valasztas.hu/levelszavazat-atvetele-es-leadasa
https://valasztasz.tasz.hu/panaszlada/
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Hasznos oldalak: 

A Nemzeti Választási Iroda honlapja hasznos információkkal: www.valasztas.hu 

Civil szervezetek honlapja a tiszta szavazásról, részvételről: www.tisztaszavazas.hu 

A Magyar Helsinki Bizottság honlapja és elérhetősége: www.helsinki.hu, helsinki@helsinki.hu 

 

Jogszabályok: 

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (elsősorban 2. §, 274-281. §) 

2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 

2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról 

Magyarország Alaptörvénye (elsősorban 2. és 8. cikkek) 

Büntető Törvénykönyv (elsősorban 350. §) 

https://www.valasztas.hu/home
https://www.valasztas.hu/home
https://tisztaszavazas.hu/
https://helsinki.hu/

