
 
T Á J É K O Z T A T Ó 

 
a 2016. október  2. napjára kitűzött országos népszavazás 
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 

szóló 16/2016.(VII.5.) IM rendelet alapján  
 

 
 

1) Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. augusztus 5-én a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről.  

 
2) Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2016. 

augusztus 15-ig kell megküldeni.  
 

3) A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával, vagy megküldésével tájékoztatja a 
szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2016. 
augusztus  5-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. 

 
4) A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a népszavazáson való 

részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő 
adatainak módosítását 2016. szeptember 17-én 16 óráig kérheti. 

 
5) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16 óráig 

kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. 
 

6) Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16 óráig módosíthatja vagy 
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. 

 
7) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. 

szeptember 24-én 16 óráig kell megérkeznie.  
 

8) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 
24-én 16 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a 
kérelmező választójogát gyakorolni kívánja.  

 
9) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 

24-én 16 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.  
 

10) A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki a legkésőbb 2016. 
szeptember 17-én 16 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi 
névjegyzékben.   

 
11) A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2016. szeptember 30-án 

16 óráig kell megérkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához, amelynek szavazóköri 



névjegyzékében szerepel, vagy 2016. október 2-án legkésőbb 15 óráig kell 
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. 

 
12) A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól - 2016. október 2-án 19 

óráig tart.  
 
 
 
 

 
 
 

                                                                            Chrobák Zoltánné dr. sk. 
               jegyző 
         Helyi Választási Iroda Vezetője 

 
 

 
 
 
 

 


