Választás 2018.
Hajléktalan emberek részvétele a 2018. évi országgyűlési választásokon
Az alábbiakban – az aktuális jogszabályok alapján – összefoglaltuk a választási tudnivalókat
hajléktalan emberek számára.
1. Ha van bejelentett lakóhelye (állandó lakcíme) a hajléktalan személynek, és ott is lakik (szállón
vagy közterületen) azon a településen, ahol a bejelentett lakóhelye van
A bejelentett lakóhelye szerinti választókörzetben automatikusan bekerül a választási
névjegyzékbe, és ott adhatja le a szavazatát is. Ilyenkor a listára és az egyéni képviselőre is
szavazhat az ember.
Amennyiben a bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén a szavazóköri névjegyzékbe vételről
szóló értesítőt nem tudja átvenni, úgy érdemes ellenőrizni, hogy felkerült-e a névjegyzékre, mert
akár egy esetleges kényszerkijelentés, akár adminisztrációs hiba miatt lemaradhat a
névjegyzékről. Ebben az esetben a bejelentett lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye)
szerinti önkormányzat jegyzőjétől kérhet tájékoztatást ennek okáról.
2. Ha csak bejelentett tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme) van a hajléktalan személynek
Bejelentett lakóhely hiányában a bejelentett tartózkodási helye szerint kerül be automatikusan a
névjegyzékbe, és ott szavazhat érvényes személyi okmányai bemutatásával listára és egyéni
képviselőre is.
3. Ha van bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye (állandó vagy ideiglenes lakcíme), de
ténylegesen nem ott tartózkodik a hajléktalan személy
Ebben az esetben át kell jelentkeznie oda, ahol ténylegesen tartózkodik (Figyelem! ez nem
lakcím átjelentkezést jelent!). Ezt úgy teheti meg, hogy átjelentkezésre irányuló írásbeli
kérelmet nyújt be a bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye szerinti választási irodához.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az alábbi módokon nyújthatja be:
- interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu)
- levél útján a bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába (ehhez
a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt)
- bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában
személyes ügyintézés keretében
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon (április
6-án 16 óráig) kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Átjelentkezés esetén a lakóhelye szerinti listára, ill. egyéni képviselőre is lehet szavazni.
4. Ha települési szintű lakóhely bejelentése van a hajléktalan személynek
Amennyiben valakinek települési szintű lakóhely bejelentése van (csak a település neve, ill.
Budapesten a kerület van feltüntetve utca, házszám megjelölése nélkül), akkor az illető az adott
településen/kerületben erre kijelölt választókörzetben adhatja le a szavazatát. Ebben az esetben
is szavazhat listára és egyéni képviselőre is. A kijelölt szavazókörökről, (szavazóhelyiségekről)
lásd a mellékelt listát.

5. Ha üres a lakcímkártyája
Ha bejelentett lakcíme (lakó- vagy tartózkodási helye) megszűnt
Ha már lejárt a tartózkodási hely bejelentkezése
Ezekben az esetekben ahhoz, hogy szavazatát leadhassa, regisztrálnia kell (névjegyzékbe vétel
iránti kérelem). Regisztrálni a választás időpontját megelőző 15. napig lehet.. Erre idén március
23-ig van lehetőség. Fontos tudni, hogy a határidőnél az számít, amikor a kérelme a Nemzeti
Választási Irodához beérkezik! Bejelentett lakcím hiányában a névjegyzékbe vétel iránti kérelmét
(regisztráció) a Nemzeti Választási Irodához továbbá bármely helyi választási irodához
benyújthatja.
A névjegyzékbe vétel iránti kérelmet (regisztráció) az alábbi módokon lehet benyújtani:
- interneten keresztül (online) a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu)
- postai úton a honlapról letöltött és kinyomtatott nyomtatvány kitöltését követően a Nemzeti
Választási Iroda címére: 1397 Budapest, Pf.: 547
A névjegyzékbe vételi kérelemről a Nemzeti Választási Iroda a választás kitűzését követő
időszakban a kérelem beérkezése napján dönt, majd a kérelmező névjegyzékbe vételéről vagy
annak elutasításáról értesítést küld a kérelem nyomtatványon megadott elérhetőségre.
A regisztráció útján szavazók csak pártlistára szavazhatnak, egyéni képviselőkre nem.
Figyelem!
Szavazni csak személyesen, a fent leírtak egyike alapján kijelölt szavazóhelyiségben lehet.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok)
bemutatásával:
- A) lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- vezetői engedély vagy
- B) a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség!
A szavazóhelyiségek listáját mellékelten csatoljuk
További információ:
http://www.valasztas.hu/hol-es-hogyan-szavazhatok-

A tudnivalókat összefoglalta és kiadta a Menhely Alapítvány Jogvédő Fórum.
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