
Országos népszavazás 

 

Magyarország Köztársasági Elnöke 233/2016. (VI.5.) KE határozatában döntött az 

Országgyűlés 8/2016. (V.10.) számú határozatával elrendelt országos népszavazás 

kitűzésének időpontjáról.   

Az államfő az országos népszavazást 2016. október 2. napjára tűzte ki, a következő 

kérdésben: 

 

„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, és eredményes, 

ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos 

választ adott, azaz nincs szavazategyenlőség. 

Választási szervek 

SOMOGY MEGYE 03. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI 

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG (OEVB) 

Elnök:   Dr Horváth Veronika 

Címe:   8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Elérhetősége:  8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

  Tel.: 85/501-001 

  Fax: 85/501-055 

           Email: jegyzo@marcali.hu 

Választási Iroda  

SOMOGY MEGYE 03. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI 

VÁLASZTÁSI IRODA (OEVI)  

Vezető:  Bödőné dr Molnár Irén címzetes főjegyző 

Címe:   8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Elérhetősége:  8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

  Tel.: 85/501-001 

  Fax: 85/501-055 

           Email: jegyzo@marcali.hu 
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A szavazással kapcsolatos információk 

A szavazás ideje 

Szavazni a választás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig lehet a 

kijelölt szavazóhelyiségben. A 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak (19 

óra után már nem lehet beállni a sorba). 

A szavazás helye 

A marcali szavazókörök beosztása és a szavazóhelyiségek címei: 

Névjegyzékbe vétel 

A szavazóhelyiségben az szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. 

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 kell megküldeni. A Marcali Helyi Választási Iroda értesítő 

átadásával vagy megküldésével (az értesítési címre és lakcímre) tájékoztatja a szavazóköri 

névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2016. augusztus 5-ét követően 

került Marcali valamelyik szavazóköri névjegyzékébe. 

Átjelentkezés, külföldön történő szavazás, mozgóurna igénylése 

Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő 

településen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezés iránti kérelmet a 

magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának legkésőbb 2016. szeptember 30-án 

(pénteken) 16 óráig lehet benyújtani. Az átjelentkezési kérelmet elektronikusan a 

www.valasztas.hu honlapon keresztül, vagy a lakóhely szerinti jegyzőnél papír alapon lehet 

benyújtani. A kérelmezőt a helyi választási iroda vezetője felveszi az érintett település kijelölt 

szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így 

az átjelentkező választópolgár kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova 

átjelentkezett. Az átjelentkező választópolgár a fenti időpontig vonhatja vissza az 

átjelentkezési kérelmét. 

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

szeretne élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le 

szavazatát. A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a 

külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16 óráig a 

magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási irodától. A kérelem alapján a helyi 

választási iroda vezetője felveszi a választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg 

törli a lakóhelye szerinti szavazók névjegyzékéből. Így a szavazás napján a választópolgár 

kizárólag a megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát, amennyiben a fenti határidőig 

nem vonja vissza kérelmét. 

Az a választópolgár, aki egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud 

megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhet. A mozgóurnát írásban lehet kérni 

(a kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján is benyújtható): 

http://www.valasztas.hu/


-         a szavazást megelőzően a lakcím szerinti helyi választási irodától 2016. szeptember 30-

án 16.00 óráig; ezt követően 

-         a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól.  

Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, erre a 

címre is igényelhet mozgóurnát, de az esetben először át kell jelentkeznie, és az átjelentkezést 

követően lehet mozgóurnát kérni. Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló 

bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen. Aki 

mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag 

mozgóurnával! 

Az átjelentkezéssel, illetve a mozgóurnával kapcsolatos kérelmek benyújthatók  

-         a www.valasztas.hu honlapon (online vagy ügyfélkapun) keresztül;  

-         levélben az állandó bejelentett lakcím (lakóhely) szerinti helyi választási irodánál;  

-         személyesen az állandó bejelentett lakcím (lakóhely)  szerinti helyi választási irodánál. 

Letölthető formanyomtatványok: 

Mozgóurna iránti kérelem 

Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz 

Kérelem a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételhez 

 

A szavazás módja 

A szavazás megkezdése előtt a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, 

valamint lakcímét VAGY személyi azonosítóját (személyi számát), melyet az alábbi 

érvényes okmányokkal tehet meg:  

Személyazonosság: 

-        magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar 

személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is 

elfogadható), 

-        magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható), 

-        magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) 

Lakcím: 

-        lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, 

könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet), 

Személyi azonosító: 

-        lakcímkártyával, 

http://www.valasztas.hu/
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-        hatósági bizonyítvánnyal vagy 

-        személyazonosító jelről szóló igazolással. 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért az 

okmányok érvényességi idejét ellenőrizni kell!  

A választópolgár a népszavazáson egy lebélyegzett szavazólapot és borítékot kap, melyek 

átvételét aláírással igazolja. Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás 

metsző vonallal (pl.: X vagy +) lehet. A szavazást követően a szavazólap a borítékba 

helyezhető. Ezt követően a szavazólapot (a szavazólapot tartalmazó borítékot) a 

szavazóurnába kell helyezni. 

 


