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VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

1.

Bevezetés
A választáson vagy népszavazáson való részvétel feltétele a választó lakóhelye szerinti
körzet választói névjegyzékébe való felvétel. A nyilvántartási hatóságoknak (azaz a
megyei és városi önkormányzatoknak) törvényi kötelezettsége minden évben
elkészíteni és nyilvánosságra hozni a választói névjegyzéket. A névjegyzék február 15én lép érvénybe, és az azt követő 12 hónapban tartott választásokon és
népszavazásokon használatos.

A nyilvántartási hatóságoknak 2004 óta két változatban kell elkészíteniük a
névjegyzéket (teljes és speciális). A teljes névjegyzék a választójoggal rendelkezők
teljes listáját tartalmazza, és kizárólag választási vagy egyéb jogi célokra használható.
A speciális névjegyzék azoknak a személyeknek a nevét és címét tartalmazza, akiknek
adatai a választási vagy egyéb jogi célokon túl egyéb célokra is felhasználó, például
kereskedelmi vagy egyéb jellegű szervezetek által végzett direkt marketing céljára (l. 3.
bekezdés).

2.

Nyilvántartásba vétel feltételei
A következő feltételek teljesítendők:

Kor: A névjegyzék hatályba lépésének napján (február 15.) betöltött legalább 18 éves
kor. Minden, legalább 18 évet betöltött lakos jogosult a névjegyzékbe való felvételre.
Állampolgárság: A regisztrációra minden nagykorú lakos jogosult, azonban a
nyilvántartási hatóságnak az állampolgársági adatokra is szüksége van, mivel az egyes
választásokon az állampolgárság függvényében lehet szavazni. Az állampolgárság
megszerzésének határideje a névjegyzék érvénybe lépését megelőző szeptember 1-je.
A szavazati jog a következők szerint alakul:
●

Az ír állampolgárok minden választáson és népszavazáson részt vehetnek.

●

A brit állampolgárok az alsóházi (Dáil), európai parlamenti és helyi
választásokon vehetnek részt.

●

Az egyéb EU-állampolgárok az európai parlamenti és helyi választásokon
vehetnek részt.
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●

A nem EU-állampolgárok csak a helyi választásokon vehetnek részt.

Lakhely: A szóban forgó cím szokásos tartózkodási helyként történő bejegyzésének
határideje a névjegyzék hatályba lépését megelőző szeptember 1-je. Egy személy
kizárólag egy címre jegyezhető be. Ha valaki egynél több címmel rendelkezik
(például a lakhelyén kívül jár főiskolára), értesítenie kell a nyilvántartási hatóságot arról,
hogy melyik címet kívánja regisztrálni.

Ha valaki úgy hagyja el szokásos tartózkodási helyét, hogy tizennyolc hónapon belül
vissza kíván térni oda, továbbra is nyilván lehet tartva az adott címen, azzal a feltétellel,
hogy kizárólag egy címen van bejegyezve. A szokásos tartózkodási helyét
ideiglenesen, például utazás, kórházi kezelés vagy munkavégzés okán elhagyó
személyt a szokásos tartózkodási helyre kell bejegyezni. Az adott címen ideiglenesen
tartózkodó látogató vagy személy nem jegyezhető be.

3.

Névjegyzék előkészítése
A nyilvántartási hatóságok cím alapján vagy egyéb módon helyi felmérést végeznek,
így elkészül az előzetes névjegyzék, amely a következő év február 15-én lép hatályba.
Ehhez sok esetben regisztrációs űrlapokat (RFA) küldünk a háztartásoknak, melyeket ki
kell tölteni. A nyilvántartási hatóság kérheti a választójog igazolását, például születési
anyakönyvi kivonat vagy állampolgárság esetén a honosítási okirat formájában.
Az előzetes névjegyzéket november 1-jén hozzuk nyilvánosságra, amely az éves
lakossági tájékoztató kampány keretében november 25-ig megtekinthető a
postahivatalokban, nyilvános könyvtárakban, rendőrőrsökön (Garda), bíróságokon és
helyi önkormányzati hivatalokban. Kérjük a lakosságot, hogy e határidőig ellenőrizzék
regisztrációs adataikat az előzetes listában.
Az előzetes névjegyzékben talált hibás vagy hiányos adatokról haladéktalanul
tájékoztatni kell a nyilvántartási hatóságot.

A név hozzáadására vagy törlésére vonatkozó kérelmek tekintetében a megyei
anyakönyvvezető az illetékes mint jogi képesítéssel rendelkező bírósági végrehajtó. Az
elbírálás nyilvánosan történik, melyen bárki részt vehet, és bemutathatja a szükséges
dokumentumokat. Az érintett személyeket tájékoztatjuk a megyei anyakönyvvezető
döntéséről. A megyei anyakönyvvezető döntése ellen fellebbezés nyújtható be a körzeti
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bíróságon. A kérvények elbírálása minden évben november 25. és december 23. között
zajlik.
Ha egy személy neve szerepel az előzetes névjegyzékben, az nem jelenti azt, hogy az
illető szavazásra jogosult a névjegyzék február 15-i hatályba lépése előtt tartandó
választásokon és népszavazásokon. Előfordulhat ugyanis, hogy az adott személy a
vonatkozó időszakban nem szerepel a választói névjegyzékben. Azok a szavazásra
jogosult személyek, akiknél ez az eset áll fenn, kérvényezhetik felvételüket az aktuális
névjegyzék kiegészítő jegyzékébe (lásd a lenti 6. bekezdést) annak érdekében, hogy
részt vehessenek az említett időszakban tartott választáson vagy népszavazáson.
Speciális névjegyzék: Az 1. bekezdésnek megfelelően, a speciális névjegyzék
azoknak a személyeknek a nevét és címét tartalmazza, akiknek adatai a választási
vagy egyéb jogi célokon túl egyéb célokra is felhasználó, például kereskedelmi vagy
egyéb jellegű szervezetek által végzett direkt marketing céljára.

Amennyiben nem szeretné, ha adatai bekerülnének a speciális névjegyzékbe, jelölje be
az „opt out” („nem kívánom”) négyzetet az RFA űrlapon. Ha a háztartásban élő egyéb
személyek nevében tölti ki az adatlapot, egyeztessen velük, hogy meg kívánnak-e
jelenni a speciális névjegyzékben.
A február 1-jén megjelenő névjegyzék február 15-én lép érvénybe egy teljes évre.

4.

Postai úton szavazók listája
A nyilvántartási hatóságok a választói névjegyzéken belül összeállítják a postai úton
szavazók listáját. A listára legkésőbb november 25-ig kell leadni a jelentkezéseket.
A következő csoportokba tartozó személyek regisztrálhatók postai úton szavazóként:

-

a védelmi erők főfoglalkozású tagjai – a katonai laktanyákban élők a laktanya
címére vagy otthoni lakcímükre regisztrálhatók;

-

a külföldi kiküldetésben dolgozó ír diplomaták, valamint azok
házastársa/élettársa – írországi lakcímükre regisztrálhatók.

A következő csoportokba tartozó személyek ugyancsak regisztrálhatók postai úton
szavazóként:
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-

a rendőrség (Garda Síochána) tagjai;

-

azok az otthonukban élők, akik testi betegség vagy fogyatékosság miatt nem
képesek a szavazáshoz a szavazóhelyiségbe járulni;

-

azok a személyek, akik elfoglaltságuk miatt nem tudnak a helyi
szavazóhelyiségben szavazni a választások napján, beleértve az otthoni
lakcímükre regisztrált, de az ország másik pontján található oktatási
intézménybe járó, nappali tagozatos diákokat;

-

azok a választók, akik bírósági döntés nyomán börtönbüntetésüket töltik,
aminek következtében nem tudják leadni szavazatukat a kijelölt
szavazóhelyiségben;

-

a választások lebonyolításában dolgozók, akik a lakóhelyük szerinti
választókerületen kívül végzik munkájukat.

A postai úton szavazóként regisztrált választó kizárólag postai úton adhatja le
szavazatát, szavazóhelyiségben nem.
5.

Különleges igényű szavazók listája
A választói névjegyzék részeként a nyilvántartási hatóságok elkészítik a különleges
igényű szavazók listáját is, amely azokat a testi betegségben vagy fogyatékosságban
szenvedő és kórházban, szanatóriumban vagy hasonló intézményben tartózkodó
személyeket tartalmazza, akik az említett intézményekben kívánnak szavazni. A listára
felkerülés feltétele, hogy a testi betegség vagy fogyatékosság minden valószínűség
szerint a regisztráció idején is fennálljon, és így megakadályozza az illetőt, hogy a
szavazóhelyiségbe járuljon szavazni.
A különleges igényű szavazók listájára való jelentkezés határideje november 25., és
amennyiben az igényt első alkalommal nyújtják be, orvosi igazolást is mellékelni kell.
A különleges igényű szavazók listáján lévő választók abban a kórházban,
szanatóriumban stb. adják le szavazatukat, ahol tartózkodnak, a rendőrség (Garda) egy
tagja által kísért, különleges megbízott tisztségviselő által számukra kiszállított
szavazólapon.
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A fogyatékkal élő szavazóknak szóló információkat külön tájékoztató tartalmazza.
6.

Kiegészítő választói névjegyzék
A fenti 3. bekezdésnek megfelelően, ha valaki nem szerepel a jelenleg hatályos
választói jegyzékben, de megítélése szerint arra jogosult, jelentkezhet a kiegészítő
választói névjegyzékbe való felvételre, amelyet az egyes választások és
népszavazások kitűzött napja előtti napon hozunk nyilvánosságra. A kiegészítő
jegyzékbe való felvételhez az adott személynek a következő feltételeket kell teljesítenie:

-

a szavazás napján vagy azt megelőzően betöltötte 18. életévét;

-

szokásos tartózkodási helye a regisztrációhoz használni kívánt címen található;
és

-

választóként egyéb címen nincs regisztrálva.

A választói névjegyzékhez hasonlóan, a kiegészítő választói jegyzékben szereplők
esetében is az állampolgárság határozza meg, hogy az illető mely választásokon és
népszavazásokon jogosult részt venni.
A kiegészítő választói névjegyzékbe való felvételre vonatkozó kérvényt a
kérelmezőnek a helyi rendőrőrsön dolgozó egyik rendőr (Garda Siochana)
jelenlétében kell aláírnia, akinek ezt megelőzően ellenőriznie kell az illető
személyazonosságát, majd alá kell írnia, dátumoznia és pecséttel ellátnia az
adatlapot. A rendőrség (Garda) fényképes vagy egyéb azonosító dokumentumot
kérhet. Ha a kérelmező írásban kijelenti, hogy ebben a formában nem tudja a
kérelmet teljesíteni, az űrlapot a nyilvántartási hatóság egyik tisztviselőjének
jelenlétében is aláírhatja, miután az ellenőrizte személyazonosságát. Fényképes
vagy egyéb azonosító dokumentum kérhető. Ha testi betegség vagy fogyatékosság
miatt egyik megoldás sem kivitelezhető, a kérelmező űrlaphoz orvosi igazolást kell
mellékelni.

Annak érdekében, hogy figyelembe tudják venni az adott választáson vagy
népszavazáson, a kiegészítő választói jegyzékbe való jelentkezést legkésőbb a
szavazás napját megelőző 15. napon (kivéve vasárnap, nagypéntek és munkaszüneti
napok) kell leadni a nyilvántartási hatóságnak. A kiegészítő névjegyzékbe való
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jelentkezések többségét általában közvetlenül választás vagy népszavazás előtt adják
le, azonban ez bármikor megtehető, ha a választó jogosulttá vált a kiegészítő jegyzékbe
való felvételre. A kiegészítő jegyzékben szereplők a névjegyzék érvényessége alatt
rendezett választásokon és népszavazásokon jogosultak szavazni.

7.

Kiegészítő lista a postai úton szavazók és a különleges igényű szavazók

listájához
A postai úton szavazók vagy különleges igényű szavazók listájának feltételeit teljesítő,
de a listán még nem jegyzett választók kérvényezhetik a felvételt a megfelelő lista
kiegészítő listájára, melyet az egyes választások és népszavazások előtt hozunk
nyilvánosságra.
A kiegészítő listára való jelentkezést általános választások előtt legkésőbb az alsóház
(Dáil) feloszlatását követő második napon, alsóházi (Dáil) időközi választás esetén
pedig két nappal a választások napjának kitűzése után kell leadni a nyilvántartási
hatóságoknak. Elnökválasztás, valamint európai parlamenti vagy helyi választás
esetén, annak érdekében, hogy figyelembe tudják venni az adott választáson vagy
népszavazáson, a kiegészítő választói jegyzékbe való felvételi jelentkezést legkésőbb a
szavazás napját megelőző 22. napon (kivéve vasárnap, nagypéntek és munkaszüneti
napok) kell leadni a nyilvántartási hatóságnak. Azonban, a hagyományos kiegészítő
névjegyzékhez hasonlóan a postai úton szavazók vagy különleges igényű szavazók
kiegészítő listájára is bármikor lehet jelentkezni, amint a választó jogosulttá válik a
kiegészítő jegyzékbe való felvételre.

8.

Megváltozott cím
2002 óta, ha a választói jegyzékben szereplő személy egy másik választókerületbe
költözik, vagy az adott választókerületen belül elköltözik (egy másik helyi választói
körzetbe), kérvényezheti a kiegészítő jegyzékbe való felvételt az új lakcíme szerint,
amennyiben engedélyezte a nyilvántartási hatóságnak az előző lakcím szerinti
jegyzékből való törlését.
Ahhoz, hogy az adott személy a lakcímváltozást követően bekerüljön a kiegészítő
jegyzékbe, teljesülnie kell a következő feltételeknek:
•

a személynek szerepelnie kell az előző lakcím szerinti jegyzékben;

•

a személy szokásos tartózkodási helye az a cím, amely alapján bejegyzését
kéri.
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9.

Választói névjegyzék megtekintése
A névjegyzéket, az előzetes névjegyzéket és a speciális névjegyzéket bárki
megtekintheti munkaidőben a nyilvántartási hatóság vagy a megyei anyakönyvvezető
hivatalában, a nyilvános könyvtárakban és a rendőrőrsökön (Garda). A jegyzék egy
példánya vagy kivonata megvásárolható a nyilvántartási hatóságnál. Az első száz név
ára hatvanhárom cent, ezt követően minden újabb száz névért tizenhárom cent
fizetendő. A jegyzékből ingyenes példányokat kapnak a választott állami képviselők és
választásokon jelöltként indulók.

2004. november 1-je óta egy teljes és egy speciális jegyzék kiadása egyaránt
kötelező, ezért a teljes névjegyzékben szereplő adatok választási vagy egyéb jogi
céloktól eltérő célokra történő felhasználása törvénysértésnek számít.
10.

Regisztrációs törvény
A tájékoztatóban szereplő információk nem a választói regisztrációról szóló törvény
szövegét hivatottak bemutatni. A törvény szövege: 1992. évi választási törvény, II. rész,
Második kiegészítés; 1996. évi (módosított) választási törvény; 1997. évi választási
törvény, VII. rész és 76. szakasz; 2001. évi (módosított) választási törvény, 2002. évi
(módosított) választási törvény, 2004. évi (módosított) választási törvény; 2005. évi
(módosított) választási törvény; 2006. évi (módosított) választási törvény, 2007. évi
(módosított) választási törvény; 2009. évi (módosított) választási törvény, 2012. évi
(módosított) választási törvény.
A törvények szövege a kormányzati kiadványok hivatalánál szerezhető be (Government
Publications, 52 St. Stephen’s Green, Dublin 2), vagy letölthetők a parlament
(Oireachtas) weboldaláról (www.oireachtas.ie).

11.

Egyéb ismertetők
A sorozat további ismertetői a Minisztérium weboldalán (www.environ.ie) érhetők el:

Az elnökválasztásról
A népszavazás Írországban
A parlament alsóházának (Dáil) megválasztásáról
A parlament felsőházának (Seanad) megválasztásáról
Európai Parlament: az ír képviselők választásáról
A helyi hatóságok tagjainak megválasztásáról
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Információk fogyatékkal élő szavazóknak

Környezetvédelmi, közösségi és önkormányzati minisztérium
2013. szeptember
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