
 NÉPSZAVAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
  

Tisztelt Választópolgárok! 

 

Magyarország köztársasági elnöke a 233/2016.(VII.5.) KE határozatában az Országgyűlés 

8/2016.(V.10.) OGY határozatával elrendelt országos népszavazást 2016. október 2. napjára 

tűzte ki a következő kérdésben: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés 

hozzájárulása nélkül is előírhassa a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő 

kötelező betelepítését?” 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy az országos népszavazás akkor érvényes, ha az összes 

választópolgár több mint fele érvényesen szavazott. Eredményes országos népszavazásról 

pedig akkor beszélhetünk, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a 

megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. 

Ha a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlésnek törvényt kell alkotnia, e 

kötelezettségének hat hónapon belül eleget kell tennie. A népszavazással hozott döntés 3 évig 

köti az Országgyűlést. 

 

 A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és 

határnapjainak megállapításáról szóló 16/2016. (VII. 5.) IM rendelet alapján az alábbiakról 

tájékoztatom: 

Névjegyzék 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján létrehozott központi 

névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait valamint a választásokkal kapcsolatosan 

tett külön nyilatkozatait. 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben 

szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 

névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában 

lakcímére 2016. augusztus 15-ig kapta meg. Az augusztus 5. napját követően bekövetkezett 

változások vonatkozásában az értesítőt a helyi választási irodától kapja meg a választópolgár.  

 

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező 

választópolgár kérheti 

a. szavazási segítség iránti igényének, 

b. személyes adatai kiadása megtiltásának 

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését. 

 

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan 

 a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet,  

 átjelentkezési kérelmet,  

 mozgóurna iránti kérelmet  

benyújtani. 

 

A fenti kérelmek benyújthatók 
 személyesen a helyi választási irodában, 

 levélben,  

 a választás hivatalos honlapján,  

 ügyfélkapun keresztül. 

 
Az átjelentkezésre, mozgóurna-igénylésre, valamint a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti 

kérelmeknek legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi 

választási irodához. 



Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy 

visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.  

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének leadására a szavazás napján is lehetőség van, 

annak legkésőbb·2016. október 2-án, 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló 

bizottsághoz. 

 A kötelezően használandó nyomtatványok a www.nvi.hu oldalról letölthetők. 

 

Szavazatszámláló Bizottság, szavazókörök 

 

A népszavazás lebonyolításában a 2014. évi országgyűlési választásokat megelőzően, a 

Képviselő-testület által megválasztott Szavazatszámláló Bizottságok fognak közreműködni, 

melyek megbízott tagját legkésőbb 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.  
Pusztamérges községben egy szavazókörben lehet a szavazatokat leadni.   

Szavazókör 

sorszáma 

Szavazóhelyiség címe Egyéb 

001.  Művelődési ház 

6784 Öttömös, Fő u. 4. 

Akadálymentesített szavazókör.  

002. Közösségi ház 

6784 Öttömös, Tanya 250. 

 

 
Kampány 

 

A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.  

Október 2.-án a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség 

megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – 

választási kampánytevékenység nem folytatható. 

 2016. október 2-án választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni. 

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 

2016. október 2-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített 

közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2016. október 2-án 19.00 óra után szabad 

nyilvánosságra hozni. 

 

Szavazás 

 
A szavazás napján szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság először 
megállapítja a választópolgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A 
személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok 
alkalmasak: 

- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy 

- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét 
követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt 
igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). 

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár a szavazatszámláló bizottságtól megkapja 
szavazólapját és a borítékot, a szavazólapokat a választópolgár jelenlétében lebélyegzik, a 
szavazónak a szavazólap átvételekor alá kell írnia a névjegyzéket. A szavazáshoz 
szavazófülke áll rendelkezésre. Érvényesen csak egy szavazatot lehet leadni, melyet kettő, 
egymást metsző vonallal („x” vagy „+” jellel) kell jelölni! Egyéb megjelölés érvényes 
szavazatként nem vehető figyelembe. Végezetül a szavazólapokat a borítékba helyezheti és a 
borítékot/szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobni. A 
választópolgár a szavazólapot a szavazóhelyiségből nem viheti ki, az ilyen cselekmény a 
választási eljárási szabályok megsértésének minősül és választási bizottsági, adott esetben 
bírósági eljárást von maga után. 

http://www.nvi.hu/


 

 

Közlemény 

 

Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának 

részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a 

népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM 

rendelet alapján az alábbiakban teszem közzé a Helyi Választási Iroda elérhetőségét:  

 

Helyi Választási Iroda (HVI): 

Címe: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. 

Vezetője: Fődi Anita 

Tel.: 06-62 285-011 

E-mail: ruzsa@ruzsa.hu 

 

6784 Öttömös, Fő u. 12. 

HVI vezető-helyettes: Erdélyi-Nagy Renáta 

hivatal@ottomos.hu 

 

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai állnak 

rendelkezésükre a fent megadott elérhetőségeken.  

A népszavazáshoz kapcsolódó további részletes információk a Nemzeti Választási Iroda 

honlapján (www.nvi.hu/www.valasztas.hu) találhatóak, a helyi aktuális információkról a 

www.ottomos.hu honlapon, valamint a Helyi Választási Irodánál tájékozódhat. 

 

További felmerülő kérdéseikkel kérem, forduljanak a Helyi Választási Irodához. 

 

 

 Erdélyi-Nagy Renáta  

  HVI vezető-helyettes 

mailto:ruzsa@ruzsa.hu
http://www.nvi.hu/www.valasztas.hu
http://www.ottomos.hu/

