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JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNY 
 

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST VÁLASZTÓPOLGÁRAI RÉSZÉRE 
2016. 10. 02. NAPJÁRA KITŰZÖTT ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCSOLAT-

BAN. 
 

1. SZÁM 
 

KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE FELVÉTEL 
 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény az alábbiak szerint szabályozza a kül-
földön történő szavazással kapcsolatos egyes kérdéseket a magyarországi állandó lakóhellyel 
rendelkező választópolgárok számára. 
 
Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet az magyarországi állandó lakóhellyel ren-
delkező, választójoggal rendelkező, magyar állampolgár nyújthat be, aki a 2016. október 2. 
napjára kitűzött Országos Népszavazás napját megelőző 8. napig a központi névjegyzékbe auto-
matikusan felvételre kerül. 
 
A regisztráció levélben, személyesen, illetőleg online felületen (www.valasztas.hu) történhet. 
(Adatlap minta – kötelező adattartalom okán - mellékelve elérhető.) 
A kérelemben meg kell jelölni azt az adott országot, amelynek előzetesen, központilag kijelölt 
követségén a választópolgár szavazni fog, továbbá a beadványt lakcímkártyán szerepeltetett ada-
tok alapján szükséges kitölteni tekintettel arra, hogy az elbírálásnál pl. a születési hely kerületé-
nek elírása, továbbá második keresztnév lehagyása is elutasítást eredményez. 
 
A beadott kérelmet a kérelmező állandó lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda 
jogosult elbírálni, aki az arról szóló döntést papír alapon, illetőleg igény szerint – amennyiben 
kérelmező azt a kérelem benyújtásával egyidejűleg megjelöli – e-mailben, és faxon is történik. 
 
A külképviseleti névjegyzékbe felvételt követően a szavazásra, az előzetesen, központilag 
kijelölt külképviseleteken kerül sor. (Külképviseleti lista, szavazás időpontjával együtt mellé-
kelve elérhető.) 
 
A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtási határideje 2016. szeptember 
24. napja 16:00 óra. 
 
Kérem, hogy valamennyi, újpesti választópolgár éljen alkotmányos demokrácia adta jogával, és 
vegyen részt az országos népszavazáson. 
 
Budapest, 2016. szeptember 21. 
 
 
                          dr. Tahon Róbert  
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Szavazás menete a külképviseleteken: 
 

 
 
Érvényesen leadott szavazat: 
 

 


