
1. számú melléklet 5. számú minta 
 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
KÉRELEM 

A KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELHEZ 
 
A kérelmező adatai 

(1)  Családi neve:  ...........................................................................................................................  

 utóneve(i):  ...........................................................................................................................  

(2) Születési családi neve:  ...........................................................................................................................  

 utóneve(i):  ...........................................................................................................................  

(3) Anyja születési családi neve: ...........................................................................................................................  

 utóneve(i):  ...........................................................................................................................  

(4) Születési idő: …………………. év …………………………………...…. hónap ………. nap 

(5) Születési hely:  ...........................................................................................................................  

(6) Bejelentett magyarországi lakóhely: 

postai irányítószám: ……………….. 

település + kerület: ……………………………………………………………………. 

közterület neve, jellege (út/utca/tér stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 

 ...........................................................................................................................  
(7) Személyi azonosító: 
 
 

(8) Külképviselet (ország/település) megnevezése, ahol a kérelmező választójogát gyakorolni kívánja: 

 ...........................................................................................................................  

(9) A kérelmező külföldi értesítési címe: 

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 
Nyilatkozat 

Kijelentem, hogy a  év . hó . napjára kitűzött országos népszavazáson választójogomat 
külföldön kívánom gyakorolni, ezért kérem a külképviseleti névjegyzékbe való felvételemet. Tudomásul veszem, hogy a 
külképviseleti névjegyzékbe való felvétellel egyidejűleg a lakóhelyem szerinti névjegyzékből törlik az adataimat. 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt: ……………………………. ,                     .           .              . 

............................................................. 
a választópolgár vagy a meghatalmazott aláírása 

 
 
Meghatalmazott neve: 
 
Személyi azonosítója: - - 
 
  

 

 Csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmet a választópolgár meghatalmazott útján nyújtja be. 



1. számú melléklet 5. számú minta 
 

Kitöltési útmutató 
 

• A rovatokat a magyar ABC nyomtatott nagy- és kisbetűivel kell kitölteni, 

• A 6. pontban a kerületet kérjük arab számmal megadni, a lakóhely egyéb rovatai a szokásos módon írhatók le, 

• A 8. pontban azt az országot és települést kell megjelölni, ahol a külképviselet működik, 

• A 9. pontban szereplő adatokat csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmező a helyi választási iroda vezetőjének 
döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a magyarországi lakóhelyére kéri, 

• A kérelmet a választópolgár vagy meghatalmazottja saját kezű aláírásával látja el, 

• Abban az esetben, ha a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár meghatalmazott útján kéri, a 
kérelemhez csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (például két tanú aláírásával ellátott) 
meghatalmazást. 

 
 

A kérelmet a szavazást megelőző 16. napig a kérelmező választópolgár lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda 
vezetőjéhez (jegyző) kell eljuttatni. 

A kérelem benyújtható személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező 
meghatalmazott útján. 

A kérelem ajánlott levélben is benyújtható úgy, hogy az legkésőbb a szavazást megelőző 16. napon megérkezzen a helyi 
választási irodába. 
 


