
Tisztelt Választópolgár! 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2-ára országos népszavazást tűzött ki az alábbi kérdésben:  

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar 

állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 

Szavazni 2016. október 2. napján kizárólag személyesen reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet a 

választópolgár számára kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben. 

A szavazás feltétele, hogy a Szavazatszámláló Bizottság (továbbiakban: SZSZB) ellenőrizze a választópolgár 

személyazonosságát. A személyazonosság igazolására az alábbi érvényes személyazonosító okmányok 

valamelyikének felmutatása mellett van lehetőség: 

- lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány; vagy 

- személyi igazolvány és lakcímkártya; vagy 

- útlevél és lakcímkártya; vagy 

- 2001. január 1. napját követően kiállított vezetői engedély és lakcímkártya. 

Tekintettel arra, hogy csak és kizárólag érvényes okmányok felmutatásával igazolhatja magát a 

Választópolgár, és kaphatja meg a szavazólapot, kérjük mindenki szíveskedjen ellenőrizni a fent felsorolt 

iratainak érvényességét, és ha szükséges intézkedjen azok érvényesítése iránt! 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség! 

Érvényesen szavazni a névjegyzék aláírását követően a SZSZB-tól átvett, a Választópolgár előtt lepecsételt 

szavazólapon az igen vagy nem mellett található körbe tollal beírt két egymást metsző vonallal (+ vagy x) 

lehet. Amennyiben a Választópolgár elrontja a szavazólap kitöltését, az urnába dobás előtt egy alkalommal 

azt a SZSZB kérésre kicseréli. 

Ha a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezésre 

irányuló kérelmet terjeszthet elő. A kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig meg kell 

érkeznie a Helyi Választási Irodába. 

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet 

terjeszthet elő, amely kérelemben az Ön által megadott településen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson 

szavazhat. A kérelemnek 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a Helyi Választási Irodába. 

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna 

iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet, a szavazást megelőzően a Helyi Választási Irodához legkésőbb 2016. 

szeptember 30-án 16.00 óráig nyújthatja be. A szavazás napján a választópolgár 15.00 óráig a SZSZB-tól 

kérhet mozgóurnát. 

 

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján. 

(www.valasztas.hu) A kérelem – az erre rendszeresített nyomtatványok kitöltésével - személyesen és levél 

útján is eljuttatható a lakóhely szerinti Helyi Választási Irodához. 

A választással vagy a szavazással kapcsolatosan felmerülő további kérdésben a Helyi Választási Iroda 

vezetője ad tájékoztatást, illetve a választással kapcsolatos további kérdésekre a www.valasztas.hu és a 

www.tevel.hu hírek, hirdetmények között talál választ. 

 

 Budainé Szomolai Csilla 

 HVI vezető 
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