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c) születési helyét, 

d) személyi azonosítóját. 

(2) A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzékbe vétele iránti kérelmének az (1) 

bekezdésben foglalt adatokon túl tartalmaznia kell 

a) azt a postacímet, ahova a szavazási levélcsomag eljuttatását kéri, vagy 

b) annak a - 277. § (2) bekezdése szerinti - településnek, illetve külképviseletnek a megjelölését, ahol a szavazási 

levélcsomagot át kívánja venni. 

A Ve. 92. § (4) bekezdése szerint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár - ha a kérelmet 

elektronikus azonosítás nélkül nyújtja be - köteles megadni a postacímét, e-mail címét vagy telefaxszámát, ahova 

a 95. § (3) bekezdése szerinti értesítés megküldését kéri. [95. § (1) A választási iroda a 84. §, a 85. §, a 97. § (1) 

bekezdés a) pontja és a 334. § szerinti kérelem elutasításáról, valamint a 97. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés 

b) pontja szerinti törlésről határozattal dönt. A határozatra a 46. § rendelkezéseit kell alkalmazni. A határozatban 

pontosan meg kell jelölni az elutasítás, illetve a törlés okát. Ve. 95. § (3) bek. A választási iroda határozatát, illetve a 

(2) bekezdés szerinti egyéb döntését a jelen lévő kérelmezővel a döntés átadásával kell közölni. Ha a kérelmező nincs 

jelen, a döntést - a kérelmező rendelkezése szerint - emailben, telefaxon vagy a 48. § (3) bekezdésében meghatározott 

módon kell közölni. Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező kérelmezővel a döntést emailben vagy telefaxon 

közli a választási iroda, a döntést a 48. § (3) bekezdésében meghatározott módon is közölni kell] 

A Ve. fenti hivatkozott rendelkezései alapján tehát meg kell különböztetni a választópolgár által a regisztrációs 

kérelemben megjelölt értesítési címet, illetve a szavazási levélcsomag átvételének címét. Az előbbi azt a címet jelenti, 

amelyen keresztül az NVI a határozatát, illetve az egyéb döntését közli a választópolgárral. Mivel a magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár lakcíme nem minden esetben áll rendelkezésre, a rendelkezésre álló 

lakcím aktualizálása pedig nem biztosított, a központi névjegyzékben szükséges létrehozni a regisztrált külhoni 

választópolgárok elérhetőségének nyilvántartását. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár 

köteles megadni az elérhetőségét, e nélkül a kérelmet el kell utasítani. Természetesen a névjegyzékbe vételi kérelmét 

követő további kérelmekben (adatmódosítás, a névjegyzékbe vétel meghosszabbítása, törlés) a választópolgárnak 

már nem kell ismét közölnie az értesítési címét. A kommunikáció egyszerűsítése és felgyorsítása, a 

költséghatékonyság biztosítása, valamint annak érdekében, hogy a választópolgárnak ne kelljen felfednie magyar 

állampolgárságát a lakóhelye szerinti állam intézményei, hatóságai előtt, a postai cím mellett e-mail-cím, illetve 

faxszám is megadható értesítési címként. [Nemcsak a külhoni választópolgárok esetében lehet hasznos az értesítési 

cím megadása, hiszen a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok esetében is előfordulhat, hogy 

hosszabb ideig távol vannak lakóhelyüktől (külföldi vagy vidéki munkavállalás), ezért számukra is biztosított a 

lehetőség, hogy ne a lakcímükön, hanem az általuk megadott értesítési címen (e-mail, telefax, postai cím) kapjanak 

értesítést a kérelmük elbírálásának eredményéről.] 

A szavazási levélcsomag átvételének címe az a cím, ahova a szavazási levélcsomag postai úton való megküldését a 

választópolgár kéri, vagy annak a kijelölt külképviseletnek vagy egyéb településnek a megjelölése, ahol a szavazási 

levélcsomagot személyesen át kívánja venni.  

A Ve. 2. melléklete meghatározza a központi névjegyzék adattartalmát, mely szerint a központi névjegyzék 

tartalmazza „p) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében 

pa) az átvételre megjelölt település megjelölését, ha a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, 

pb) a postacímet, ha a szavazási levélcsomag postai kézbesítését kérte, 

pc) a 92. § (4) bekezdése szerint bejelentett postacímét, email-címét vagy telefax számát,” 
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A Ve. 8. melléklete határozza meg a levélben szavazók névjegyzékének adattartalmát, amely alapján a levélben 

szavazók névjegyzéke tartalmazza a választás megnevezését, a szavazás napját, a választópolgár nevét, személyi 

azonosítóját, ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, születési 

helyét és idejét, értesítési címét, valamint a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számát.  

Az adatigénylésében érintett adatkezelési jogviszony – az értesítési cím adatkezelése – az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló rendelet (a továbbiakban: GDPR) hatálya alá tartozik. A GDPR 4. cikk 1. pontja alapján: 

„személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; 

azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például 

név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”. 

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett 

bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 

megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;” 

Tájékoztatom, hogy az értesítési cím a Ve. 92. § (4) bekezdése alapján a választópolgár azon postacímét, e-mail címét 

vagy telefaxszámát jelenti, ahova a Ve. 95. § (3) bekezdése szerinti értesítés megküldését kéri. Tekintettel arra, hogy 

egy természetes személy által értesítési címként megadott postacím, e-mail cím, telefaxszám olyan „információnak” 

minősül, amely egy azonosítható természetes személyre vonatkozik, az személyes adatnak minősül. Tájékoztatom, 

hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) elnöke hangsúlyozta, hogy 

az adatigényléssel érintett személyek lakcíme, illetve egyéb személyes adatai tekintetében ez idáig nem született még 

olyan jogalkotói döntés, amely azokat közérdekből nyilvános (személyes) adatnak minősíti. A NAIH álláspontja és 

a több évre visszamenően kialakult korábbi adatvédelmi biztosi gyakorlat alapján valakinek az e-mail címe az érintett 

személyes adatának számít. Ezt az álláspontot irányadónak tartjuk a választópolgárok értesítési címeként megadott 

postacímmel, e-mail címmel, illetve telefaxszámmal kapcsolatban is. A GDPR 4. cikk 1. alpontja szerint személyes 

adat bármely olyan információ, amely akár közvetve akár közvetetten egy adott természetes személyhez köthető.  

Tájékoztatom továbbá, hogy a GDPR 5. cikke (1) bekezdése b) pontja a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

elvek között határozza meg a célhoz kötöttség elvét, amely szerint „a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, 

egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon”. 

Az NVI által üzemeltetett választási informatikai rendszer adott személyhez rendelten tartalmazza a Ve.-ben 

meghatározott adatokat a kérelmező azonosítása, a szavazási levélcsomagok eljuttatása, illetve a névjegyzéki 

kérelemről való tájékoztatás adása céljából, és ezeket az adatokat az NVI nem rendszerezi vagy csoportosítja, vagy 

kapcsolja össze egyéb adatokkal semmilyen, a választási anyagi és eljárási jogszabályokban foglaltaktól eltérő 

módon és célból, tehát nem tartjuk nyilván azt sem, hogy a megadott értesítési címek mely más szervekhez, 

személyekhez tartozhatnak., és értelemszerűen, ilyen adatokból készített statisztika sem áll rendelkezésünkre.  

Felhívom szíves figyelmét továbbá, hogy az NVI egyébként sem köteles arra, hogy az egyébként általa kezelt adatok 

összevetése útján új, minőségileg más adatot (statisztikát, kimutatást), esetleg az adatokat magyarázó anyagokat 

állítson elő. Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság 13/2019. (IV. 8.) AB határozatában kimondta, hogy „az 

adatkezelő kizárólag a létező, bármilyen módon rögzített és ténylegesen a kezelésében lévő közérdekű/közérdekből 

nyilvános adato(ka)t köteles kiadni. Adat-előállítási kötelezettség azonban nem következik az Alaptörvényből. Ha 

tehát a kiadni kért - közérdekűnek (vö. Infotv. 3. § 5. pont) vagy közérdekből nyilvánosnak minősülő (vö. Infotv. 3. 

§ 6. pont) - adat kérelmezett általi kezelése (vö. Infotv. 3. § 10. pont) nem állapítható meg, ez a közérdekű adatok 

megismerésére irányuló alapjogi igény teljesítésének akadályát képezi". 
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A fentiek mellett hangsúlyozom, hogy az NVI-nek az igényelt statisztikák előállítására a Ve. kifejezett 

felhatalmazása hiányában nincs törvényes lehetősége. 

Mindezek alapján az adatigénylése teljesítését ezen részében elutasítom, mert nem az Infotv. 3. § 5-6. pontjai szerinti 

– azaz az adatkezelésünkben – lévő közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra irányulnak, hanem olyan 

adatokra, amelyek nem állnak rendelkezésünkre, nincsenek az adatkezelésünkben. 

2. Hány olyan értesítési cím van, amit 10-nél több levélszavazó adott meg a következő országokban? 

• Románia  

• Szerbia 

• Magyarország 

• Kettős állampolgárságot tiltó országok  

• Ukrajna 

Tájékoztatom, hogy az előzőekben kifejtettekkel összhangban a Ve.-ben foglalt adatok között nem szerepel és az 

informatikai rendszer nem tartalmazza a megadott értesítési címek statisztikai adatait. Ismételten kiemelem, hogy a 

választási informatikai rendszer valamennyi névjegyzéki adatot, így az értesítési cím adatokat is személyhez 

rendelten tartalmazza, ezeket nem rendszerezi vagy csoportosítja. Felhívom szíves figyelmét, hogy ezen kérdéssel 

érintett adatokkal kapcsolatban is irányadónak tekintjük, hogy az NVI nem köteles arra, hogy az egyébként általa 

kezelt adatok összevetése útján új, minőségileg más adatot (statisztikát, kimutatást), esetleg az adatokat magyarázó 

anyagokat állítson elő. Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság 13/2019. (IV. 8.) AB határozatában kimondta, hogy 

„az adatkezelő kizárólag a létező, bármilyen módon rögzített és ténylegesen a kezelésében lévő 

közérdekű/közérdekből nyilvános adato(ka)t köteles kiadni. Adat-előállítási kötelezettség azonban nem következik 

az Alaptörvényből. Ha tehát a kiadni kért - közérdekűnek (vö. Infotv. 3. § 5. pont) vagy közérdekből nyilvánosnak 

minősülő (vö. Infotv. 3. § 6. pont) - adat kérelmezett általi kezelése (vö. Infotv. 3. § 10. pont) nem állapítható meg, 

ez a közérdekű adatok megismerésére irányuló alapjogi igény teljesítésének akadályát képezi". 

A fentiek mellett hangsúlyozom, hogy az NVI-nek az igényelt statisztikák előállítására a Ve. kifejezett 

felhatalmazása hiányában nincs törvényes lehetősége. 

Mindezek alapján az adatigénylése teljesítését ezen részében elutasítom, mert nem az Infotv. 3. § 5-6. pontjai szerinti 

– azaz az adatkezelésünkben – lévő közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra irányulnak, hanem olyan 

adatokra, amelyek nem állnak rendelkezésünkre, nincsenek a kezelésünkben. 

3. Melyek azok az értesítési címek, amiket 10-nél több levélszavazó adott meg a következő országokban? 

• Románia  

• Szerbia 

• Magyarország 

• Kettős állampolgárságot tiltó országok  

• Ukrajna 

Az előzőekben kifejtettekkel összhangban ismételten rögzítem, hogy az értesítési cím a Ve. 92. § (4) bekezdése 

alapján a választópolgár azon postacímét, e-mail címét vagy telefaxszámát jelenti, ahova a Ve. 95. § (3) bekezdése 
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szerinti értesítés megküldését kéri. Tekintettel arra, hogy egy természetes személy postacíme, e-mail címe, 

telefaxszáma olyan „információnak” minősül, amely egy azonosítható természetes személyre vonatkozik, az 

személyes adatnak minősül. A NAIH álláspontja értelmében ebbe az úgynevezett „pszeudonim” vagy álnevesített 

személyes adatok is beletartoznak, így az e-mail cím akkor is, ha nem tartalmazza a természetes személy valódi 

nevét. A választási informatikai rendszer valamennyi névjegyzéki adatot, így az értesítési cím adatokat is személyhez 

rendelten a személyes adat kezelésének célhoz kötöttsége elve mentén tartalmazza, ezeket nem rendszerezi vagy 

csoportosítja, kapcsolja össze más adatokkal, így nincs adatunk arra vonatkozóan sem, hogy egy választópolgár által 

megadott értesítési cím hány személy értesítési címével azonos. Az Infotv. 28. § (1) bekezdése értelmében közérdekű 

adatigénylés kizárólag közérdekű adat, illetve közérdekből nyilvános adat megismerésére nyújtható be és ezen adatok 

tekintetében teljesíthető jogszerűen. A személyes adat közérdekű adat minősége a közérdekű adat fogalmának 

értelmezési tartományából fakadóan fogalmilag kizárt. Tájékoztatom, hogy a NAIH elnöke hangsúlyozta, hogy az 

adatigényléssel érintett személyek lakcíme, illetve egyéb személyes adatai tekintetében ez idáig nem született még 

olyan jogalkotói döntés, amely azokat közérdekből nyilvános (személyes) adatnak minősíti. 

Mindezek alapján az Ön által igényelt értesítési címekre vonatkozó adatok személyes adatok, ezért az adatigénylés 

teljesítését ezen részében elutasítom. Jelen kérdéssel kapcsolatosan is hangsúlyozom, hogy az NVI-nek az igényelt 

statisztikák előállítására a Ve. kifejezett felhatalmazása hiányában nincs törvényes lehetősége. 

4. Melyek azok az intézmények (szervezetek), amiket 10-nél több kettős állampolgársággal rendelkező levélszavazó 

adott meg értesítési címként a következő országokban? 

• Románia  

• Szerbia 

• Magyarország 

• Kettős állampolgárságot tiltó országok  

• Ukrajna 

Ismételten kiemelem, hogy egy természetes személy értesítési címként megadott postacíme, e-mail címe, valamint 

telefaxszáma olyan „információnak” minősül, amely egy azonosítható természetes személyre vonatkozik, így az 

személyes adatnak minősül. A választási informatikai rendszer valamennyi névjegyzéki adatot, így az értesítési cím 

adatokat is személyhez rendelten tartalmazza, ezeket nem rendszerezi vagy csoportosítja, kapcsolja össze más 

adatokkal, így nincs adatunk arra vonatkozóan sem, hogy egy választópolgár értesítési címe mely természetes 

személy vagy szerv, szervezet lakcíme, illetve székhelye, vagy postacíme a magyar vagy más hatóságok 

nyilvántartásaiban foglalt adatok szerint, így értelemszerűen a választási informatikai rendszer nem tartalmazza az 

értesítési címekkel kapcsolatban a kérdésben foglalt adatokat sem.  

Jelen kérdéssel kapcsolatban is hangsúlyozom, hogy az NVI-nek a Ve. kifejezett felhatalmazása hiányában nincs 

törvényes lehetősége ilyen statisztikák előállítására. 

Mindezek alapján az adatigénylése teljesitését ezen részében elutasítom, mert nem az Infotv. 3. § 5-6. pontjai szerinti 

– azaz az adatkezelésünkben – lévő közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra irányulnak, hanem olyan 

adatokra, amelyek nem állnak rendelkezésünkre, nincsenek a kezelésünkben. 

5. Hány felbontatlan levélcsomagot küldtek vissza a Nemzeti Választási Irodának a 2018-as április 8-i választás 

előtt? 

A 2018. évi országgyűlési választás során 267 233 db szavazási levélcsomag érkezett az NVI-hez, ebből 225 471 db 

szavazási irat volt érvényes. Ezen adatokat a https://www.valasztas.hu/levelszavazas-jegyzokonyv oldalon 

https://www.valasztas.hu/levelszavazas-jegyzokonyv


 

NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA 

 

1054 Budapest, Alkotmány utca 3. / Telefon: +36 1 795 3310 / www.valasztas.hu 

megtalálja. A Ve.-nek a 2018. évi országgyűlési választások során hatályos 289. § (3) és (4) bekezdése alapján 

„Érvénytelen a szavazási irat, ha 

a) a válaszboríték nincs lezárva, 

b) a válaszborítékból hiányzik az azonosító nyilatkozat vagy a belső boríték, 

c) a válaszborítékban - ugyanazon választáson - több belső boríték van, 

d) a belső boríték nincs lezárva, 

e) a nyilatkozat hiányosan tartalmazza a választópolgár adatait, vagy nem tartalmazza a választópolgár aláírását, 

f) a polgár nem szerepel a levélben szavazók névjegyzékében, 

g) a választópolgár már leadott érvényes szavazási iratot, 

h)  

i) a szavazási irat elkésett.  

(4) Nem eredményezi a szavazási irat érvénytelenségét, ha 

a) a szavazási irat nem a Nemzeti Választási Iroda által megküldött külső borítékban van, 

b) a válaszboríték kis mértékben sérült, de sem abba betenni, sem abból kivenni iratot nem lehet, valamint az 

azonosító nyilatkozaton, illetve a szavazólapon szereplő kitöltött adattartalom a válaszboríték felbontása nélkül nem 

megállapítható.” 

A fentiek alapján az összes beérkezett érvényes szavazási irat darabszámába beleértendő minden felbontatlan 

szavazási levélcsomag is, tekintettel arra, hogy a felbontott válaszboríték vagy belső boríték a szavazási irat 

érvénytelenségét eredményezi. 

6. Hányan haltak meg a levélszavazásra jogosultak közül 2022. jan. 1. és 2022. március 14. között? (akiknek az 

értesítési címe a következő országokban volt)? 

• Románia  

• Szerbia 

• Ukrajna 

• Magyarország 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok halálesete többségében határon túl történik. 

Általában kettős állampolgárokról van szó, akiknek a halálesetét a tartózkodási helyük szerinti ország joga szerint 

rögzítik a külföldi hatóságok. A hatályos jogszabályok értelmében a külhoni magyar állampolgárok hazai 

anyakönyvezése abban az esetben történik meg, amennyiben az elhunyt személy hozzátartozói a magyar hatóságok 

felé a haláleset tényét jelzik. Ennek hiányában az elhunyt személy továbbra is szerepel a magyar személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásban. Kiemelendő azonban, hogy elhunyt személy nevében szavazatot leadni a hatályos 

jogszabályok alapján bűncselekmény. Amennyiben a külképviseletek tudomást szereznek a halálesetről, abban az 

esetben kezdeményezik az eljárást. Hivatalos tudomásom szerint a levélben szavazók közül összesen 265 fő 
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elhalálozott 2022.01.01 és 2022.03.14. között (mindkét határnapot is beleértve), ebből értesítési címük országa 

szerint: 

Románia 132 

Szerbia 62 

Ukrajna 12 

Magyarország 3 

 

56 fő elhalálozott személy értesítési címe nem tartozik a fenti 4 országhoz. 

 

7. Hányan haltak meg a levélszavazásra jogosultak közül 2021. jan. 1. és 2022. jan.1. között? (akiknek az értesítési 

címe a következő országokban volt)? 

• Románia  

• Szerbia 

• Ukrajna 

• Magyarország 

A 6. kérdésnél kifejtettekkel összhangban hivatalos tudomásom szerint a levélben szavazók közül összesen 1115 fő 

elhalálozott 2021.01.01 és 2022.01.01. között (mindkét határnapot is beleértve), ebből értesítési címük országa 

szerint: 

Románia 513 

Szerbia 237 

Ukrajna 45 

Magyarország 25 

 

295 fő elhalálozott személy értesítési címe nem tartozik a fenti 4 országhoz. 

8. Hány levélszavazásra jogosultat vettek ki a levélszavazók névjegyzékéből 2022. jan. 1-től (mert elhunyt, 

Magyaroszágon állandó lakcímet létesített stb.) akiknek az értesítési címe a következő országokban volt? 

• Románia  

• Szerbia 

• Ukrajna 

• Magyarország 

2022.01.01. óta összesen 1451 fő levélben szavazó veszítette el a levélben szavazásra való jogosultságát 

(választójoga megszűnt vagy magyarországi lakcímet létesített), ebből értesítési címük országa szerint: 
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Románia 442 

Szerbia 159 

Ukrajna 194 

Magyarország 53 

 

603 fő elhalálozott személy értesítési címe nem tartozik a fenti 4 országhoz. 

9. Hány 18 év alatti választásra jogosult levélszavazó van? 

Nincs olyan választópolgár, aki 2022.04.03-ig nem tölti be a 18. életévét és (családi állapota okán szerzett 

nagykorúsága lévén) a 2022.04.03-i választáson levélben szavazásra jogosult lenne.  

10. Azok, akik az értesítést e-mailben kérik, hol és hogyan kapják meg a levélcsomagot? 

Az értesítési cím mellett annak, aki a névjegyzékbe való felvételét kéri, meg kell adnia a szavazási levélcsomag 

átvételi címét. A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált magyar 

választópolgárnak arra a (magyarországi vagy külföldi) címre küldi meg postai úton a szavazási levélcsomagot, 

amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt. A választópolgár a postai helyett a szavazási 

levélcsomag személyes átvételét is kérheti a regisztrációs kérelemben, ebben az esetben a szavazást megelőző 

tizenötödik naptól, 2022. március 19-től április 2-ig munkanapokon 9.00 órától 16.00 óráig az országgyűlési egyéni 

választókerületi székhely településein és a miniszter által kijelölt magyarországi határmenti településeken, továbbá 

munkanapokon 8.00 órától 16.30 óráig a miniszter által kijelölt magyarországi külképviseleteken, illetve a fenti 

időszakban az Ungvári, a Beregszászi, a Kolozsvári, a Csíkszeredai, a Bukaresti és a Szabadkai Külképviseleti 

Választási Irodában minden nap 6.00 órától 22.00 óráig, továbbá a szavazás napján a szavazás ideje alatt veheti át a 

választási irodában az általa megjelölt országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen, Magyarország 

kijelölt, határmenti településein vagy Magyarország kijelölt külképviseletein. 

11. Azok, akik az értesítést faxon kérik, hol és hogyan kapják meg a levélcsomagot? 

Az értesítési cím mellett annak, aki a névjegyzékbe való felvételét kéri, meg kell adnia a szavazási levélcsomag 

átvételi címét. A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált magyar 

választópolgárnak arra a (magyarországi vagy külföldi) címre küldi meg postai úton a szavazási levélcsomagot, 

amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt. A választópolgár a postai helyett a szavazási 

levélcsomag személyes átvételét is kérheti a regisztrációs kérelemben, ebben az esetben a szavazást megelőző 

tizenötödik naptól, 2022. március 19-től április 2-ig munkanapokon 9.00 órától 16.00 óráig az országgyűlési egyéni 

választókerületi székhely településein és a miniszter által kijelölt magyarországi határmenti településeken, továbbá 

munkanapokon 8.00 órától 16.30 óráig a miniszter által kijelölt magyarországi külképviseleteken, illetve a fenti 

időszakban az Ungvári, a Beregszászi, a Kolozsvári, a Csíkszeredai, a Bukaresti és a Szabadkai Külképviseleti 

Választási Irodában minden nap 6.00 órától 22.00 óráig, továbbá a szavazás napján a szavazás ideje alatt veheti át a 

választási irodában az általa megjelölt országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen, Magyarország 

kijelölt, határmenti településein vagy Magyarország kijelölt külképviseletein. 

12. Azok, akik nem adtak meg értesítési címet, hol és hogyan kapják meg a levélcsomagot? 

A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált magyar választópolgárnak arra 

a (magyarországi vagy külföldi) címre küldi meg postai úton a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a 

regisztrációs kérelemben megjelölt. A választópolgár a postai helyett a szavazási levélcsomag személyes átvételét is 

kérheti a regisztrációs kérelemben, ebben az esetben a szavazást megelőző tizenötödik naptól, 2022. március 19-től 
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április 2-ig munkanapokon 9.00 órától 16.00 óráig az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településein és 

a miniszter által kijelölt magyarországi határmenti településeken, továbbá munkanapokon 8.00 órától 16.30 óráig a 

miniszter által kijelölt magyarországi külképviseleteken, illetve a fenti időszakban az Ungvári, a Beregszászi, a 

Kolozsvári, a Csíkszeredai, a Bukaresti és a Szabadkai Külképviseleti Választási Irodában minden nap 6.00 órától 

22.00 óráig, továbbá a szavazás napján a szavazás ideje alatt veheti át a választási irodában az általa megjelölt 

országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen, Magyarország kijelölt, határmenti településein vagy 

Magyarország kijelölt külképviseletein. A Ve. 92. § (4) bekezdése értelmében ugyanakkor a magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár, ha a kérelmet elektronikus azonosítás nélkül nyújtja be, köteles megadni 

az elérhetőségét (értesítési címét), enélkül a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet el kell utasítani. 

13. Hányan élnek Romániában, Szerbiában és kettős állampolgárságot tiltó országokban azok a levélszavazók, akik 

emailben kérik az értesítést? 

A Ve. 76. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a Nemzeti Választási Iroda a honlapján folyamatosan, legalább napi 

frissítéssel közzéteszi a névjegyzékekkel, a szavazással és a választás eredményével összefüggő közérdekű adatokat, 

így különösen a névjegyzékbe vételét kérő, a névjegyzékbe vett, a szavazási iratot visszaküldő, az érvényes szavazási 

iratot leadó - magyarországi lakcímmel nem rendelkező - választópolgárok számát értesítési cím szerint 

országonkénti bontásban azzal, hogy azon államok adatait, amelyek tiltják a kettős állampolgárságot, együtt kell 

közzétenni. Az értesítési cím – az előzőekben kifejtettek szerint – lehet postacím, e-mail cím, vagy faxszám. Az e-

mailben értesítést kérők számát országonkénti bontásban azonban a Ve. alapján az NVI nem köteles rendszerezni, 

így ilyen adatkör nem áll rendelkezésünkre. Az e-mailben – illetve a faxon – értesítést kérőkről azonban összesítve 

adatot szolgáltatunk, amelyet folyamatosan közzé is teszünk a valasztas.hu-n, ezen adatok a 2022. március 22-ei 

állapot szerint: 

Az értesítést e-mailben kéri: 

Beérkezett kérelmek száma: 194 466 db 

Névjegyzékbe vett választópolgárok száma: 149 098 db        

Az értesítést faxon kéri:  

Beérkezett kérelmek száma: 119 db 

Névjegyzékbe vett választópolgárok száma: 79 db  

Nem adott meg értesítési címet: 

Beérkezett kérelmek száma: 844 db 

Névjegyzékbe vett választópolgárok száma: 392 db  

Kettős állampolgárságot tiltó országok 

Beérkezett kérelmek száma: 30 730 db 

Névjegyzékbe vett választópolgárok száma: 23 043 db  

Kérem, hogy a külhoni magyar állampolgárok választási regisztrációjával kapcsolatos adatokról a 

https://www.valasztas.hu/kulhoni-magyar-allampolgarok-valasztasi-regisztracioja oldalon tájékozódjon.  

Mindezek alapján az adatigénylése teljesitését ezen részében elutasítom, mert nem az Infotv. 3. § 5-6. pontjai szerinti 

– azaz az adatkezelésünkben – lévő közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra irányulnak, hanem olyan 

adatokra, amelyek nem állnak rendelkezésünkre, nincsenek a kezelésünkben. 

14. Hányan adták fel postai úton a szavazataikat közvetlenül az NVI-nek 2018-ban? 

https://www.valasztas.hu/kulhoni-magyar-allampolgarok-valasztasi-regisztracioja
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