
Nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem 

benyújtásának szabályai 
 

Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár és valamely, 
Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, 
roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi 

névjegyzékben kerüljön feltüntetésre a nemzetiséghez tartozása, így részt vehet az adott 
nemzetiség önkormányzati választásán. 

 
Magyarországi lakcímmel rendelkező, nemzetiséghez tartozó választópolgárként 
kérelmezheti azt is, hogy az országgyűlési képviselők választásán nemzetiségi 
választópolgárként szavazhasson, így pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. 
A kérelmet benyújthatja 

 online a www.valasztas.hu honlapon vagy 

 személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási 

irodában. 
Az ön lakcíme szerinti választási irodát megtalálja a www.valasztas.hu honlapon. 
Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az 
Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási 
iroda a kérelmet elutasítja. 
A kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy melyik nemzetiséghez tartozik. Ha az 
országgyűlési választásokon is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni, a 
kérelemben ezt is meg kell jelölnie. 
Ha a kérelem (formanyomtatvány) B rovatában 

nem kéri, hogy a nemzetiségi regisztrációjának 
hatálya az országgyűlési választásokra is 
kiterjedjen, 

azt kéri, hogy a nemzetiségi regisztrációjának 
hatálya az országgyűlési választásokra is 
kiterjedjen, 

akkor az adott nemzetiség önkormányzati 
választásán részt vehet, de az országgyűlési 
választáson nem nemzetiségi 
választópolgárként vesz részt, hanem – az 
egyéni jelöltek mellett – pártlistára szavazhat, 

akkor részt vehet az adott nemzetiség 
önkormányzati választásán, továbbá az 
országgyűlési választáson nemzetiségi 
választópolgárként vehet részt, és – az egyéni 
jelöltek mellett – az adott nemzetiség országos 
önkormányzata által állított listára szavazhat a 
pártlista helyett 

  
Csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés 
feltüntetésére nincs lehetőség. 
Bármikor kérheti nemzetiségi hovatartozásának törlését, és az országgyűlési választásra 
vonatkozó nyilatkozatát is bármikor módosíthatja. 
Azt követően, hogy kérelmére a nemzetiségi hovatartozást törlik a központi 
névjegyzékből, korlátozás nélkül kérheti másik (vagy ugyanazon) nemzetiség tagjaként 
való nyilvántartásba vételét. 
A kérelem választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Ha Ön már regisztrált 
nemzetiségi választópolgárként, az minden választásra érvényes. 
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan 
értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a 
döntésről szóló értesítést. 

 
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGE: 

 
Cím: Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal 

4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14. 
Telefonszám: 44/550-017; 44/350-222 

E-mail: jegyzo@kantorjanosi.hu 
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