
Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki. A szavazás napja: 
2016. október 2. 

Az országos népszavazáson a választópolgárok az alábbi 

kérdésről dönthetnek: 

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása 

nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra 

történő kötelező betelepítését? 

 

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár, 

azaz 

- a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és 

- a magyarországi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választópolgárok 

több mint fele érvényesen szavazott. 

 

Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a 

megfogalmazott kérdésre azonos választ adott, azaz nincs szavazategyenlőség. 

 

Az országos népszavazáson az szavazhat, aki 

- magyar állampolgár, 

- nagykorú, azaz 

=18. életévét betöltötte, vagy 

= 18. életévének betöltése előtt házasságkötéssel nagykorúvá vált és 

- a bíróság nem zárta ki a választójogból. 

 

Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet. 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. 

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe automatikusan felkerülnek. 

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját. 

 

Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a 

településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, átjelentkezéssel 

szavazhat. 

 

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a 

választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát. 

 

Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mivel 

- egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé vagy 



- fogva tartják (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés), és nem engedik ki szavazni, mozgóurnát igényelhet. 

Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni. 

 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek ( átjelentkezés , külképviseleti szavazás , mozgóurna igénylése , ) 

aVálasztási Ügysegéd felületén, elektronikus formában is benyújthatók, illetve azok benyújtásának módjáról 

további információk szerezhetők. 

 

Amennyiben a kérelmeket nem elektronikus úton kívánja a választópolgár benyújtani, az ahhoz szükséges 

nyomtatványok (központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem ; kérelem átjelentkezéssel történő 

szavazáshoz ;kérelem külképviseleti névjegyzékbe történő felvételhez; kérelem mozgóurna iránt ) letölthetők a 

Választás rovatból. 

 

Az országos népszavazással kapcsolatos további fontos információk a valasztas.hu honlaponról, az 

önkormányzat honlapjának Választás felületéről és a Helyi Választási Irodától szerezhetők be. 

 

 

 


