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Vf la sztitsi tfj 6koztat6

I
A referendum megval6sul6s6nak d6tuma 6s idoponda

A referendum2023.1.21. szombaton, 7:00 6s 22200 6ra kiiziitt val6sul meg.

II
V6laszt6jog

A referendumban szavazati joga minden olyan szlov6kiai 6llampolg6rnak van,
aki v6lasztojoggal rendelkezik a Szlov6k Kozt6rsas6g Nemzeti tan6csSba,- vagyis aki
legk6sobb a referendum napj6n betoltotte a lg-ik 6let6v6t.

_A szavazatijognak az akadblya a torv6ny szerint megadott szem6lyi szabads6g korl6toz6sa
a kozeg6szs6g v6delme ok6b6l, ha ezt kiilon torvdny a pand6mia idejEben nem hlt6ro zza meg
m6sk6p.

ltI
A v6laszt6s m6dja

A v6laszt6polgdr a Szlov6k Kozt6rsas6g teriilet6n
' abban a v6laszt6ktirzetben v6laszthat, amelynek v6laszt6i n6vjegyz6k6be be van jegyezve,

vagy

' bdnnely v ilaszt6korzetben v6las zthat, v 6laszt6i igazolv 6ny alapj6n.

A vSlaszt6polgdr a Szlov6k Kozt6rsas6g tertilet6n kivtilpostai 0ton v6laszthat, ha
a SzlovSk Kozt6rsas6g teriilet6n nem rendelkezik 6llando lakhellyel 6s k6relem alapj6n
bejegyeztlk a speci6lis v 6laszt6i n6vjegyz6kbe,
a Szlov6k K<izt6rsas6g tertilet6n 6lland6 lakhellyel rendelkezik 6s a referendum
idripontj6ban
az orczdg teri.ilet6n kiviil tarl6zkodik, 6s a postai tton tort6no vtilasztitstklrvenyezi abban a
ktizs6gben, ahol az 6lland6 lakhelye van.

varurrtoil[ azotvdny

Az a v6laszt6polgfu, aki a Szlov6k Kcizt6rsas6g teri.ilet6n 6llando lakhellyel rendelkezik,
azonban a referendum napj6n nem fbg tudni az Sllancl6 lakhelye szerinti v6lasztokorzetben
vblasztani, arnelynek a vdlaszt6i nevjegyz6k6be be van jegyezve, az 6lland6 lakhelye
szerinti kiizs6gn6l k6rv6nyezheti a v6laszt6i igazolvhnya kiad6s6t. A kozs6g a k6rv6ny
aLapjin a v6laszt6polg6rnak kiadja a vftlaszt6i igazolvbnl4 6s a v6laszt(ti n6vjJgyz6kb6l 6i
kihtoza, a v 6laszt6i i gazolv 6ny kiad6 s 616 I sz6 16 me gj e gyzE s s e l.

A v6laszt6i igazolvdny a vflaszt6i n6vjcgyz6kbc val6 bejegyz6sre jogosit fcl, b6rmely
viiasztokorzetben.

A v6laszt6polg6r a v6laszt6i igazolv6ny kiad6s6t kdrv6nyezheti

szem6lyesen.



legk6sobb a referendum napja elotti utols6 munkanapon (teh6t legk6sobb 2023. 1.20.)
a k<izs6g hivatali 6r6iban.
A kozs 6 g a v 6laszt6i igazolv 6ny t folo s le ges k6 s ede lem n6lkiil ki adj a.

o!1i14!.lo11111pba[olym6don,
hogy a v6laszt6i igazolvdny kiad6sa ir6nti k6rv6nye a referendum napja elott legk6s6bb
15 nrunkanapon beltil k6zbesit6sre kertiljon a kozs6g r6sz6re (teh6t legkesdbb 2023. l. z.),

elektronikusan (e-mailben) oly m6don,
hogy a v6laszt6i igazolviny kiadSsa ir6nti k6rvenye a refbrendum napja elott legk6s<ibb
15 munkanapon beliil k6zbesit6sre kertiljon a kozs6g r6sz6re (teh6t legkes6UU 2023.l. Z.). A
kozs6g eme a c6lra nyilv6noss6gra hoiza a honlalj6n a k6rv6nyek k6zbesit6s6re szo1g6l6
elektronikus cimet. Ha a kozsdgnek nincs honlapja, a k6rv6nyek k6zbesit6s6re szolgfl6 e-mail
cimet a kozsdg hirdet6t6bl6j6n teszi kozz6.

A k6rv6nynek a v6laszt6polg6r al6bbi adatait kell tartarmaznia. vezet6k- 6s ut6n6v,
. szem6lyi szam,
. 6llampolg6rshg,
. 6l1and6 lakhely cime (telepiil6s, utca, h6zsz6m),
' levelez6si cim, amelyre a krizs6 g av6laszt6i igazolvilnyt k6zbesiti.

a vilaszt6i igazolvdny kiad6s6t a referendnm napja elott legk6sobb a refbrendum napja el6tti
utols6 munkanapon lehet ktrvenyezni (teh6t legk6s6bb 202i. 1.20.).

A k6rv6nynek a v6laszt6polg6r alilbbi adatait kell tartahnaznia. vezet6k- 6s ut6n6v,
. szern6lyi sz6m,
. 6llampolg6rs69,
. 6l1and6 lakhely cime (kozs6g, utca, hizszim).

A ktizs6g a v6laszt6i igazolvdnyt legk6sribb a k6rv6ny k6zbesit6s6tol sz6mitott h6rorn
munkanapon beli.il a vilasztopolg6r dlland6 lakhelye cim6re kiildi, ha a kdrv6ny6ben nem
ttintetett fel m6s levelez6si cimet. A kozsdg a v6laszt6i igazolvi:nyt a k6rv6nyben megadott
cimre ,,Do vlastnych ruk" (Sajdt kezdbe)jelzessel ell6tott ajdnlott ktildem6nyb.n t titAi .t.

Ha a vblaszt6polgdr az ir6sbeli k6relmdben yagy az elektronikus k6rehn6ben feltiinteti,
hogy a vhlasztli igazolvilnyt m6s szem6ly veszi 6t, a k6relemben fel kell tiintetnie a szem6ly
csal6di- 6s ut6nev6t, valamint a szem6lyi igazolvinya szdmdt is. Ez a szem6ly koteles i
v 6laszt6i igazolv 6ny 6tvetel 6t az aliir dsaval me ger<i s iteni.

V
Postai riton tort6n<i viiasztds

Az a vtilasztopolg6r, aki a Szlov6k Kcjztrirsas6g tenilet6n 61land6 lakhellyel rendelkezik 6s
a referendum idopontj6ban annak teri.ilet6n kivil tartozkodik, az 6lland6lakhelye kozs6g6n6l
k6rvenyezheti a postai riton tort6nri vhlasztilst, m6gpedig
ir6sbeli (okirat) I'orm5ban oly m6don,

& a v4laszt6nolg6r".aki a Szlov6k Koztarsas6g tertilet6n Slland6 lakhellvel rendelkezik 6s a
referendum id6pontjiban annak teriiletdn kivtil tartozkodik



hogy a postai itton tort6n<i v6laszt6s ir6nti k6rv6nye a referendum napja elott legk6scibb 50
napon beli.il k6zbesit6sre keriiljon a kozs6g (kozs6gi hivatal) cim6re (teh6t
legk6sribb 2022. 12. 2.)

A megszabott hat6rid6n trll k6zbesitett k6rv6nyt figyelmen kiviil hagyj6k.

elektronikusan (e-rnailben) oly m6don,
hogy a postai irton tort6n6 v6lasztds ir6nti kerv6nye a referendum napja el<itt legk6srlbb
50 napon beltil kdzbesit6sre kertiljon a kozsdg elektronikus cim6re (teh6t
legkds6bb 2022. 12.2.)
A megszabott hat6ridon tirl k6zbesitett k6rv6nyt figyelmen kivi.il hagyj6k.

A postai irton tort6n6 vdlaszt6s irdnti k6rv6nynek a v6laszt6polg6r al6bbi adatait kell
tartalmaznia:
. vezet6k- 6s ut6n6v,
. szem6lyi szdm,
.5lland6 lakhely cime,

'ki.ilftildi tart6zkodiisi helye cime (utca, hfnszirm - hdzszhm, kozs6g, irhnyit6szitm, 6llam),
ahol a v6laszt6polg6r a ki.ildem6nyt 6tveszi.

Ha a k6rv6ny eleget tesz a torvdny 6ltal meghatdrozott kovetelm6nyeknek, a kozs6g
legk6s6bb a referendum napja elott 35 nappal a vilaszt6polg6rnak, aki a postai irton tort6nB
vdlasztftst k6rv6nyezte, a ktilfotdi taft6zkodttsi hely6re elkiildi az alilbbiakat:
. a kozs6g bdlyegzbjbnek lenyomat6val ell6tott boiit6kot,
, a szavaz6lapot,
'a postai visszakiild6sre szolg6l6 borit6kot (amely tartalmazza a ,,VOLBA pOSTOU,,

!(lqytQs lsostai ilton) feliratot, aimzettk6nf a kozs6gi hivatal rr6kh.ly6rrek cim6t ds
fel ad6k6nt a v llasztopo I 96r ktilfo ldi c im6t),

. a szavazds m6dj6r6l sz6l6 t6j6koztat6t.

A szavazis (a szavazils modj6r6l szol6 t6j6koztat6 szerinti) megval6sit6s6t kovetoen a
v6laszt6polgdr a szavazllapot a kozs6g btlyegzojlnek lenyomat6val eil6tott borit6kba helyezi
6s leragasztja. A leragasztott borit6kot behelyezi a postai visszaktilcldsre szolg6l6 borit6i<ba,
amelyet elki.ild. A borit6k postai visszaktild6s6nek kolts6geit a felad6 viseli.

A szavazds eredm6ny6hez hozztsz6molj6k az azon szavazblapokon leadott szavazatokat,
arnelyek legk6s6bb a referendum napja elotti utols6 munkanapon a vdlaszt6polg6r 6lland6
lakhelye szerinti kozs6g r€szere k6zbesit6sre kertiltek (teh6t legkeiOUU ZOZI. L 20.).
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A referendumr6l b<ivebb tajekoztatdst az aribbi honrapon orvashat:
www.m inv.sk/?referendum


