Hajléktalan emberek részvétele a 2014. évi országgyűlési választásokon
Az alábbiakban összefoglalást adunk a választási tudnivalókról, az aktuális jogszabályok alapján
hajléktalan emberek számára, segítségül:

1. Ha van állandó lakcíme a hajléktalan személynek, és ott is lakik (szállón vagy közterületen) azon
a településen, ahol a lakcíme van
A lakcíme szerinti választókörzetben automatikusan felkerül a választási névjegyzékre, és ott adhatja
le a szavazatát is. Ilyenkor a listára és az egyéni képviselőre is szavazhat az ember.
Ha nincs a névjegyzékben, akkor lehet, hogy tudta nélkül kijelentették, vagy adminisztrációs hiba
miatt nem vették fel a névjegyzékbe (ezért azok, akik nem lakcímükön laknak, 2014. március
közepéig ellenőrizzék, hogy felkerültek-e a névjegyzékre!)
Ha lakcíme megszűnt, akkor ahhoz, hogy szavazatát leadhassa, regisztrálnia kell. Ez ugyanaz az
eljárás, amivel a külföldön élők is szavazni tudnak.
Regisztrálni a választási irodától beszerzett nyomtatványon, vagy online is lehet, a választás
időpontját megelőző 15. napig. A regisztráció útján szavazók levélben fogják megkapni a
szavazólapot, és csak pártlistára szavazhatnak, egyéni képviselőire nem.
Ha élő a lakcím, csak hiba történt, a listára való felvételt lehet kérni a szavazás napját megelőző 2.
napig.

2. Ha van állandó lakcíme, de nem ott lakik a hajléktalan személy
Át kell jelentkezni oda ahol az illető tartózkodik. Ebben az esetben az állandó lakhely szerinti
választási irodától kell ezt kérni személyesen, telefonon, vagy interneten. A kérelem benyújtásának a
határideje a választás napját megelőző péntek 16 óra.
Átjelentkezés esetén a lakóhelye szerinti listára, ill. egyéni képviselőre is szavazhat a polgár.
Az átjelentkezési kérelmet akkortól lehet beadni, ha már kihirdették a választás időpontját.

3. Ha csak tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme) van csak a hajléktalan személynek
Ha valakinek nincs lakcíme, akkor a tartózkodási helye szerint kerül fel automatikusan a névjegyzékre,
és ott szavazhat a személyi okmányai bemutatásával listára, és egyéni képviselőre is.
Amennyiben már lejárt a tartózkodási helye, akkor az 1. pontban leírt módon kell regisztrálnia, és
csak azután élhet szavazati jogával.

4. Ha települési szintű lakcímbejelentése van
Amennyiben valakinek településszintű bejelentése van (csak a település neve, ill. Budapesten a
kerület van feltüntetve utca, házszám megjelölése nélkül), akkor az illető az adott településen kijelölt
egy választókörzetben adhatja le a szavazatát. Ebben az esetben is szavazhat listára és egyéni
képviselőre is.

5. Ha üres a lakcímkártya:
Lakcím hiányában az 1. pontban leírt regisztráció után lehet szavazni.

További információ:
http://www.valasztas.hu/hu/ovi/720/720_0.html

lapon szereplő helyi választási irodákon

A tudnivalókat összefoglalta és kiadta a Menhely Alapítvány.
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