
A NY[REGYHÁZI HElYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE 
A 2016. OKTÓBER HÓ 2. NAPJÁRA KITŰZÖTT 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 

Tisztelt Nyíregyházi Választópolgárok! 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október hó 2. napjára (vasárnapra) országos 
népszavazást tűzött ki a következő kérdésben: 
"Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?" 

A népszavazáson kizárólag magyar állampolgárok vehetnek részt, az Európai Unió más 
tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárai nem. 

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, 
amelyben a választópolgár szerepel a névjegyzékben . A szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgár személyesen szavazhat. 
A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt személyazonosságát és lakcímét vagy 
személyi azonosítóját (régi nevén személyi számát) kell igazolnia. Erre a következő érvényes 
igazolványok alkalmasak: 

A személyazonosság igazolására: 

magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, 
magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító 
igazolvány, 
magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány, 
magyar hatóság által kiállított vezetői engedély, 
magyar hatóság által kiállított útlevél, vagy ideiglenes útlevél. 

A személyi azonosító igazolására: 

személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 
hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jeiről. 

Alakcím igazolására: 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 
régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány, amennyiben a lakcímet 
tartalmazza . 

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján is érvényes 

igazolvány valamelyikével igazolható. 
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A szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében az értesítőt 

szíveskedjen a szavazásra magával vinni. Az értesítő hiánya azonban nem feltétele a 
szavazásnak. 

Azok a választópolgárok, akiknek lakcime csak az adott település megnevezését tartalmazza 

(hajléktalanok), illetőleg akik át jelentkezést kértek, a 47. számú szavazókörben, a Vasvári 

Pál Gimnáziumban, Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. szám alatt szavazhatnak. 

A mozgásukban egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk, illetve fogvatartásuk miatt gátolt 
választópolgárok, kérésükre mozgóurnával szavazhatnak. Mozgóurna kizárólag írásban 
kérhető. Mozgóurnát a szavazás napja előtt a Helyi Választási Irodától, a szavazás napján a 
lakóhely szerinti szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. 
A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig kell 
megérkeznie ahhoz a választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékén a 
választópolgár szerepel, vagy 2016. október 2-án (a szavazás napján) legkésőbb 15 óráig 
kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. 

Az országos népszavazáson a választópolgár egy szavazólapot kap, amelyen a népszavazásra 
feltett kérdés szerepel. 
Érvényesen szavazni az "igen" vagy a "nem" válasz feletti körbe tollal írt, egymást metsző két 
vonallal lehet. 

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogya népszavazás napján, 2016. október 2-án 
a Helyi Választási Iroda Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatt működik és az alábbi 
telefonszámokon lehet elérni: 

a választásokkal kapcsolatos általános és jogi információk a 42/524-530, vagy a 
42/524-532 telefonszámokon kérhetők, 
névjegyzékkel, és mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékével kapcsolatos 
információk a 42/524-524/139-es melléken kérhetők. 

Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy 2016. október 2-án a fentiek szerint éljenek 
szavazati jogukkal. 

Nyíregyháza, 2016. szeptember 26. 

Dr. Szemán Sándor 
Helyi Választási Iroda vezetője 


