NÉVJEGYZÉKBE VÉTELI KÉRELEM
a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok számára
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A választópolgár személyes adatai
Kérjük, hogy adatait a magyar hatóság által kiállított okiratában szereplő adatokkal egyezően adja meg!
1.

Családi és utónév:

2.

Születési családi és utónév:

3.

Születési hely:
Ország:
Település:

4.

Anyja születési családi és utóneve:

5.

A személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványon (lakcímkártyán)
szereplő személyi azonosító:

kerület:

Ha nem rendelkezik személyi azonosítóval:
6.

Születési idő:

7.

Magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma:
A

Magyar hatóság által kibocsátott útlevél száma:

B

Magyar honosítási okirat száma:
Kérjük, mindkét számot szíveskedjék megadni!
Szám: 106 A vonalkód alatti szám:

C

Magyar állampolgársági bizonyítvány száma:
Kérjük, mindkét számot szíveskedjék megadni!
Szám:
A vonalkód alatti szám:

Kitöltési útmutató
Kérjük, hogy adatait a magyar hatóság által kiállított okiratában szereplő adatokkal, pontosan (betűről-betűre egyezően) adja meg!
A kérelem a legkisebb eltérés esetén is elutasításra kerül!
A nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjék kitölteni!
1., 2., 4. pont
Külön rovatok szolgálnak a doktori cím jelzése, a családi név, az utónév és a második utónév beírására, kérjük, hogy azok
mindegyikét külön-külön szíveskedjenek e rovatokba, az itt megadott sorrendben beírni!
5. pont
Ha rendelkezik személyi azonosítóval, akkor csak az 5. pontban levő adatot írja be, a 6. és 7. pont rovatait nem kell kitölteni.
A személyi azonosítóját a lakcímet és a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványán (lakcímkártyáján) találja.
6. és 7. pont
Ezeket a mezőket csak akkor kell kitölteni, ha az 5. ponthoz tartozó rovatot üresen hagyta.
7. pont
A felsorolt okirattípusok közül csak egynek a számát adja meg! Ha a honosítási okirata vagy az állampolgársági bizonyítványa
számát adja meg, akkor kérjük, hogy mindkét jelzett számot szíveskedjék feltüntetni!
10. pont
Az A, B, C lehetőségek bármelyikét kiválaszthatja.
Ha a C mezőt bejelölte, akkor az ott megadható 2 lehetőség közül csak egyet választhat és tölthet ki.
11. pont
A felsorolt 3 lehetőség közül csak egyet választhat és tölthet ki. Ha postán kéri a szavazólapot, olyan címet adjon meg, ahol
a szavazási levélcsomagot át tudja majd venni!

Kérelem
8.

Kérem felvételemet a névjegyzékbe.

9.

Kérem könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését:

×
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Igen

×

Nem

Értesítés a választási iroda döntéséről
10. Kérem, hogy a Nemzeti Választási Iroda az alábbi elérhetőségemen tájékoztasson a névjegyzékbe vételemről vagy annak elutasításáról:
A
B
C
C1

×
×
×

e-mail cím:
faxszám:
postacím:
Lakcím vagy egyéb (nem magyarországi) cím:
Irányítószám:
Ország:
Tartomány:
Település:

C2

Közterület, házszám:
VAGY
Magyarországi cím:
Irányítószám:
Település:

kerület:

Közterület neve:
Közterület jellege (utca, út, tér stb.):
Házszám:

épület:

lépcsőház:

szint:

ajtó:

A szavazólap átvétele
11. A szavazólapot az Ön által itt megadott címre (lakcímére vagy egyéb Magyarországon kívüli címére vagy magyarországi címére) levélben küldjük
meg. Ha a szavazólapot nem szeretné levélben megkapni, azt lehetősége van néhány külképviseleten vagy magyarországi településen
személyesen átvenni. Kérjük, hogy az alábbiakban jelölje meg az Ön által választott átvételi helyet! Csak egy lehetőséget választhat!
A

Lakcím vagy egyéb (nem magyarországi) cím:
Irányítószám:
Ország:
Tartomány:
Település:

B

Közterület, házszám:
VAGY
Magyarországi cím:
Irányítószám:
Település:

kerület:

Közterület neve:
Közterület jellege (utca, út, tér stb.):

C

Házszám:
épület:
lépcsőház:
szint:
VAGY
A szavazólapot az alábbi kijelölt külképviseleten vagy magyarországi településen kívánom személyesen átvenni:
A mellékelt tájékoztatóból válasszon egy külképviseletet vagy települést!

ajtó:

Külképviselet vagy település:
Kelt: .................................................,
............................................................
aláírás

