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Intézze az interneten!
Ez a nyomtatvány gyorsan és könnyen kitölthető az interneten:

Felvétel a választói névjegyzékbe

gov.uk/register-to-vote

Felvétel a választói névjegyzékbe
Akkor kérheti a választói névjegyzékbe való felvéte- További feltétel:
lét, amennyiben ön:

• egyesült királyságbeli lakos (életvitelszerűen az

Egyesült Királyságban tartózkodik), és betöltötte a
16. életévét (de 18 éves koráig nem szavazhat).

• brit, ír vagy európai uniós állampolgár vagy
• olyan nemzetközösségi (Commonwealth) állampolgár, aki rendelkezik az Egyesült

Királyság területére történő belépésre, illetve az ott tartózkodásra vonatkozó engedéllyel, vagy akinek nem kötelező rendelkeznie ilyen engedéllyel.

Mindössze pár percig tart, gyorsabb és könnyebb az interneten.
(Hacsak nincs másként jelezve) a nyomtatványon igényelt összes adatot meg kell adni, különben a jelentkezés feldolgozása elhúzódhat.

1

Az ön neve és címe
Keresztnév (keresztnevek)
Családnév
Az ön lakcíme

Irányítószám
Másik címen lakik?

Nem

Igen

Ha igen, most nem kell megadnia ezt a címet, de később további adatokat igényelhetünk öntől.
Telefonszám (nem kötelező)
E-mail (nem kötelező)
Amennyiben megadja az e-mail-címét, gyorsan és könnyen elérhetjük önt a jelentkezésével kapcsolatban.

Téves adat
Ha téves adatot szerepeltetünk a nyomtatványon, kérjük, húzza azt át, és írja be a helyes adatot.

2

Állampolgárság
Ha ön egynél több állampolgársággal rendelkezik, kérjük, sorolja fel az összeset.
(Nem tudja, milyen állampolgárságú? Kérjük, nézze meg a 7. pontot.)

3

(további információk a 4. oldalon)

Költözött az elmúlt 12 hónapban?
Nem

Igen

Ha igen, kérjük, adja meg azokat a korábbi lakcímeit, ahol az elmúlt egy évben lakott, különben a jelentkezés
feldolgozása elhúzódhat.

Irányítószám
Ha ez külföldi lakcím volt, regisztrálták önt határon túli szavazóként az Egyesült Királyságban?

Nem

Igen
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A jelenlegi lakcímén ön az egyetlen 16. életévét betöltött személy? (nem kötelező)
Igen, én vagyok az egyetlen 16. életévét betöltött személy a jelenlegi lakcímemen.

5

(további információk a 4. oldalon)

Születési dátum
Ha nem tudja a születési dátumát, kérjük, jelölje meg, mi igaz önre:
N

6

N

H

H

É

É

É

É

18 év alatti

18-75

76 éves vagy idősebb

(Nem tudja a születési dátumát? Kérjük, nézze meg a 7. pontot.)

(további információk a 4. oldalon)

Társadalombiztosítási szám (NI)
Ez a szám megtalálható a bérelszámolásokon, valamint az adózással, a nyugdíjjal és a segélyekkel kapcsolatos hivatalos leveleken.
Nem tudja a társadalombiztosítási számát? Kérjük, nézze meg a 7. pontot.)
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Nem tudja az állampolgárságát, születési dátumát vagy a társadalombiztosítási számát? Kérjük, írja le, miért nem.
Amennyiben nem tudja megadni ezeket az adatokat, további dokumentumokat igényelhetünk öntől, mielőtt feldolgozzuk a jelentkezését.

8

Nevet változtatott?
Kérjük, adja meg a korábbi nevét (nem kötelező).

Kérjük, adja meg a névváltoztatás időpontját (nem kötelező).
N

9

N

H

H

É

É

É

(további információk a 4. oldalon)

É

Akadályoztatás személyesen történő szavazásban
Ha ön a szavazás napján nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, kérjük, válassza ki, hogyan kíván szavazni, és
igénylőlapot küldünk önnek, valamint ön is letölthet egy igénylőlapot a yourvotematters.co.uk oldalról.

Postai úton

Meghatalmazott útján (valaki más szavaz az ön nevében)

10 Nyilvános névjegyzék
A nyilvános névjegyzék a választói névjegyzék egy kivonata, de nem a választások lebonyolítására használják. Bárki megvásárolhatja,
és sokszor használják a nevek, illetve a címek ellenőrzésére.
(további információk a 4. oldalon)

Kérjük, jelölje meg, ha nem akarja, hogy a neve és a címe szerepeljen a nyilvános névjegyzékben

11 Nyilatkozat
Jelenleg ezen a lakcímen lakom. Legjobb tudomásom szerint a nyomtatványon közölt információk megfelelnek a valóságnak.
Megértettem, hogy az e nyomtatványon általam megadott adatok felhasználásra kerülnek a választói névjegyzékben.
Megértettem, hogy ha az erre történő felszólításkor nem regisztrálok, 80 font büntetést róhatnak ki rám. Megértettem, hogy bűncselekménynek
minősül, ha tudatosan hamis adatokat adok meg ezen a nyomtatványon, és amennyiben bűnösnek találnak, hat hónapig terjedő
szabadságvesztésre, illetve előre meg nem határozott összegű pénzbüntetésre ítélhetnek.

Aláírás

Mai dátum

N

N

H

H

É

É

É

É

Ha a nyomtatvány kitöltéséhez segítségre van szüksége,
lépjen kapcsolatba velünk az 1. oldalon található elérhetőségünkön.
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Állampolgárság
Ha ön egynél több állampolgársággal rendelkezik, kérjük, sorolja fel az összeset. Csak akkor regisztrálhat szavazáshoz az Egyesült
Királyságban, ha ön brit, ír vagy európai uniós állampolgár, vagy ha olyan nemzetközösségi (Commonwealth) állampolgár, aki rendelkezik az
Egyesült Királyság területére történő belépésre, illetve az ott tartózkodásra vonatkozó engedéllyel, vagy akinek nem kötelező rendelkeznie ilyen
engedéllyel. Elképzelhető, hogy további bizonyítékokat igénylünk az ön állampolgárságát illetően vagy hogy ellenőrizzük
az állampolgárságot, illetve a bevándorlói státuszt az állami nyilvántartásokban.

Ön az egyetlen 16. életévét betöltött személy a jelenlegi lakcímén?
Erre a kérdésre nem kötelező válaszolnia. Azonban az ön választási irodája évente minden háztartásba levelet küld azért, hogy a választásra
jogosultak névjegyzékbe kerülhessenek. Lehet, hogy az ön választási irodájának a jövőben nem szükséges több levelet küldenie a háztartásba,
ha ön jelzi, hogy ön az egyetlen 16. életévét betöltött személy a jelenlegi lakcímén.

Születési dátum
Ha nem tudja a születési dátumát, adja meg azt a dátumot, amelyet a hivatalos irataiban szerepeltet (például az útlevelében vagy a forgalmi
engedélyében), vagy jelölje meg az egyik négyzetet. A születési dátum azonosítja önt, bizonyítja a szavazásra való jogosultságát,
és felhasználható az esküdtszéki szolgálatra történő behívásra.

Nevet változtatott?
Elképzelhető, hogy ön megházasodott, és ezért megváltozott a neve. Nem kötelező megadnia a névváltoztatása részleteit, azonban ez segíti az
ön azonosítását. Amennyiben nem adja meg ezt az adatot, lehet, hogy további bizonyító dokumentumokat
kell majd benyújtania.

Nyilvános névjegyzék
Két névjegyzék létezik. Miért? A választási tisztviselők a nyilvánosság tagjaitól kapott adatok alapján két névjegyzéket vezetnek: a választói
névjegyzéket és a nyilvános névjegyzéket (ezt szerkesztett névjegyzéknek is hívják).
A választói névjegyzék
A választói névjegyzék tartalmazza minden olyan személy nevét és
címét, aki regisztrált a választásokon való részvételre.
A névjegyzéket a választással kapcsolatos célokra használják,
így például annak biztosítására, hogy csak az arra jogosultak
szavazhassanak. A névjegyzék más, korlátozott, a törvény által
meghatározott célokra szintén felhasználható, például a következőkre:
bűncselekmények észlelésére (pl. csalás)
esküdtszéki szolgálatra történő behívásra
hiteligénylések vizsgálatára.

•
•
•

Nyilvános választói névjegyzék
A nyilvános névjegyzék a választói névjegyzék egy kivonata, azonban
nem a választások lebonyolítására használják. Megvásárolhatja bármilyen
személy, cég vagy szervezet. Például felhasználják vállalkozások és
jótékonysági szervezetek a név- és címadatok ellenőrzésére. Az ön neve
és címe bekerül a nyilvános névjegyzékbe, kivéve, ha ön kéri azok törlését.
Adatainak törlése a nyilvános névjegyzékből nem befolyásolja az ön
választásra való jogát.

Amennyiben ön attól tart, hogy nevének és címének a névjegyzékben való megjelenése veszélyeztetheti az ön biztonságát, akkor más
lehetőségeket is igénybe vehet. Bizonyos esetekben ön úgy is regisztrálhat, hogy a neve és a címe nem jelenik meg a névjegyzékben. Bővebb
információkért forduljon a választási irodájához. A cím a nyomtatvány első oldalán látható. Mindkét névjegyzékről és azok felhasználási módjairól
további információk találhatók agov.uk/register-to-vote oldalon.

Adatvédelmi nyilatkozat
Az öntől kapott információkat kizárólag a választással kapcsolatos célokra használjuk fel. Biztonságos módon kezeljük az adatokat, és betartjuk az
adatvédelmi törvényeket. Senkinek és semmilyen szervezetnek nem adjuk át az ön személyes adatait, illetve az esetlegesen öntől kapott, másokra
vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha erre a törvény kötelez minket.
Az ezzel a formanyomtatvánnyal végzett információgyűjtésnek az a jogalapja, hogy az adatgyűjtés közfeladat ellátásához és a választói
névjegyzéket kezelő tisztviselő jogában álló közhatalom gyakorlásához szükséges. Ezekről a népképviseletről szóló, 1983. évi jogszabály, valamint
az ahhoz kapcsolódó törvények rendelkeznek.
A jelen nyomtatvánnyal begyűjtött információk egy része speciális típusú személyes adatnak minősül. Ezek feldolgozásának célja a jelentős
közérdek megvalósítása, ahogyan arról a népképviseletről szóló, 1983. évi jogszabály, valamint az ahhoz kapcsolódó törvények rendelkeznek.
Az ilyen típusú információk feldolgozásához az adatkezelőnek rendelkeznie kell egy olyan vonatkozó adatvédelmi szabályzattal, amely
meghatározza az adatkezelés módját.
Az adatkezelő a választói névjegyzéket kezelő tisztviselő: <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
Kérjük, olvassa el az adatkezelési tájékoztatót a <<web>> oldalon, ahol további információk találhatók a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan.

Kérdése van a nyomtatvánnyal kapcsolatban?

Keresse meg a választási irodáját, ha a nyomtatvány megértésében vagy kitöltésében segítségre van szüksége - valamint ha nagyobb betűvel
szedett változatban, illetve más formátumban igényli ezt a nyomtatványt. A cím a nyomtatvány első oldalán található.
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