
Ország:

Település:   Kerület:

- -

Kitöltési útmutató az I. részhez

A kérelmező személyes adatait tartalmazó rész (1-5. rovatok) kitöltése minden esetben kötelező!

Kérjük, hogy adatait a magyar hatóság által kiállított okiratban szereplő adatokkal pontosan (betűről-betűre egyezően) adja meg!

A kérelem adateltérés esetén elutasításra kerül!

A nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen kitölteni!

1., 2., 4. rovatok Külön rovatok szolgálnak a doktori cím jelzése, a családi név, az utónév és a második utónév beírására. Kérjük, hogy azok mindegyikét

külön-külön szíveskedjen e rovatokba, az itt megadott sorrendben beírni!

A Kérem felvételemet a(z)

bolgár lengyel roma szerb

görög német román szlovák ukrán

horvát örmény ruszin szlovén

nemzetiség névjegyzékébe. Kijelentem, hogy a fent megjelölt nemzetiséghez tartozom.

B Kérem, hogy nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételem hatálya az országgyűlési képviselők

választására is terjedjen ki.

T (A) Kérem nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételem törlését.

T (B) Kérem, hogy nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételem hatálya az országgyűlési képviselők 

választására ne terjedjen ki.

II.  A nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem

NEMZETISÉGI VÁLASZTÓPOLGÁRKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVÁNTARTÁSBA-VÉTEL

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VÁLASZTÓPOLGÁR SEGÍTÉSE

SZEMÉLYES ADATOK KIADÁSÁNAK MEGTILTÁSA

IRÁNTI KÉRELEM 
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I.  A választópolgár személyes adatai

Kérjük, hogy adatait a magyar hatóság által kiállított okiratában szereplő adatokkal egyezően adja meg!

1. Családi név és 

    utónév:

a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok számára

2. Születési családi 

    név és utónév:

3. Születési hely:

4. Anyja születési 

   családi- és 

utóneve:

5. Személyi azonosító:



Kérem

C Braille-írással készült értesítő megküldését.

D könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését.

E Braille-írással ellátott szavazósablon biztosítását.

F akadálymentes szavazóhelyiség biztosítását.

Kérem a korábban igényelt segítség nyilvántartásból való törlését.T (C) T (D) T (E) T (F)

G Megtiltom a központi névjegyzékben nyilvántartott személyes adataim kiadását választási kampány céljára a jelölő szervezetek / jelöltek

részére.

H A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Nytv.) 2. § (1) bekezdése

alapján a rólam nyilvántartott adatok kiadását megtiltom. Tudomásul veszem, hogy a járási hivatal vagy a Közigazgatási és Elektronikus

Közszolgáltatások Központi Hivatala megkeresésére - eseti engedélyem alapján - az adatszolgáltatási tilalmat feloldhatom. A nyilatkozat

nem érinti a törvényben kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítését (pl. adóigazgatás, honvédelmi nyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás),

továbbá az Nytv. 20. §-a alapján engedélyezett adatszolgáltatásokat.

T (G) Kérem feloldani személyes adataim választási kampány céljára történő kiadásának tiltását.

T (H) Kérem az Nytv. 2. § (1) bekezdése szerinti adatkiadási tilalom feloldását.

E-mail cím:

Faxszám:

Postacím:

Irányítószám:

Település:   kerület:

Közterület neve:

Közterület jellege (utca, út, tér stb.):

Házszám:     lépcsőház:

Kelt: ,

Kitöltési útmutató a II. - V. részhez

A rovat A felsorolt nemzetiségek közül csak egyet jelölhet meg.

T (A), T (B) A megfelelő rovatba tett X-szel jelölje, ha a korábbi kérését vissza kívánja vonni. E rovatok kitöltésekor a nemzetiséget nem kell megjelölni.

A C - H betűk melletti négyzetekbe tett X-szel egyszerre több kérés is megjelölhető. 

Amennyiben egy vagy több korábbi kérését vissza kívánja vonni, ezt a T (C) - T (H) jelű törlőmező(k)be tett X-szel jelezze!

A választási iroda döntéséről szóló értesítés a bejelentett lakcímére (lakóhelyére, ennek hiányában tartózkodási helyére) mindenképpen továbbításra kerül,

de emellett megadhat e-mail címet, faxszámot vagy további postacímet is, ahova értesítést kér.

………………………………..

……………………………….

aláírás

 épület:  szint: ajtó:

Kérem, hogy a választási iroda a lakcímem mellett az alábbi elérhetőségemen is tájékoztasson a kérelem elbírálásáról:

V.  Értesítés a választási iroda döntéséről

III.  Segítség igénylése a választójog gyakorlásához
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IV. Személyes adatok kiadásának megtiltása


