
Prezado cidadão eleitor! 

O presente pacote eleitoral enviado pelo Departamento Eleitoral Nacional contém o seguinte: 

 Informativo sobre o procedimento de votação por correspondência 

 A cédula de voto em lista para as eleições parlamentares 

 A cédula de voto para o plebiscito  

 Formulário de identificação para o voto por correspondência 

 Envelope para as cédulas de voto (identificado pelo texto no anverso “A SZAVAZÓLAPOKAT EBBE A BORÍTÉKBA 

TEGYE, ÉS A BORÍTÉKOT ZÁRJA LE”) 

 Envelope para resposta 

Abaixo resumimos informações importantes sobre o voto por correspondência 

 

1. PRENCHIMENTO PARA MARCAR AS CÉDULAS DE VOTO 

DEVE-SE MARCAR A CÉDULA DE VOTO PESSOALMENTE E LIVRE DE INFLUÊNCIA ALHEIA. 

Utilizar caneta para a marcação. 

O voto somente será válido quando as opções são marcadas por meio duas linhas cruzadas:  ou 

Na cédula de voto para as eleições parlamentares só pode-se votar em uma lista de [partido ou coligação partidária]. Marque 

apenas uma opção na cédula. 

1.1. Na cédula do plebiscito pode-se votar nas quatro questões. Marque apenas uma opção por questão. 

 

 

2. PREENCHA O FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

PARA O VOTO POR CORRESPONDÊNCIA 

Dados do cidadão eleitor 

(1) Sobrenome e nome próprio [conforme documentos húngaros]:  
                                                    _Exemplo Fulano Cicrano____________________________ 

(2) Local de nascimento:              _Budapest_______________________________________ 

(3) Data de nascimento                |1|9|6|6| ano |0|1| mês |0|6|dia 
a) identificador pessoal do cidadão eleitor [número do lakcímkártya]: 
                                             |1|-|6|6|0|1|0|6|-|0|1|0|1| 
b) caso o cidadão eleitor não possua identificador pessoal, número do documento de 
identificação pessoal emitido por autoridade húngara e dentro da válidade (carteira de 
identidade com foto / passaporte / carteira de habilitação): 
                                                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Declaro que o envelope selado contém o meu voto. 
 
Assinado: _Budapest______________________          |2|0|2|2|  |0|3|  |1|4| 

 
___ Exemplo Fulano Circrano_____________ 

assinatura do cidadão eleitor       

 

Solicita-se que o preenchimento do formulário seja feito com atenção redobrada e em base dos dados constantes do lakcímkártya ou, 

caso não disponha deste, dos dados da carteira de identidade, do passaporte válido ou da carteira de habilitação dentro da validade. 

Atenção: o preenchimento incompleto, impreciso ou sem assinatura resultará na anulação do voto.  

  

Assinar para que o voto não seja anulado 



3. PROCEDIMENTO DO VOTO POR CORRESPONDÊNCIA 

 
 

Coloque as cédulas de voto no envelope pequeno 

 

 

 
 

 

Feche o envelope pequeno 

   

 
 

Coloque o formulário de identificação e o envelope 

pequeno no envelope grande 

 

 

 
 

 

Feche o envelope grande. 

 

Atenção: o envelope de resposta só pode conter o formulário de identificação e o envelope pequeno só pode conter as cédulas de 

voto. Se um envelope de resposta conter mais algum papel além do formulário de identificacao e o envelope com as cédulas de 

voto, o voto será anulado. 

4. ENTREGA DO ENVELOPE GRANDE 

É possível retornar o envelope de resposta (envelope grande) da seguinte maneira: 

Via postal 

Atenção: coloque no correio a seu envelope 
grande o quanto antes, para que chegue no 

mais tardar até às 19h00 do dia 03 de abril ao 

Departamento Nacional Eleitoral. A postagem 
é grátis de qualquer país. [este envio não é 

recomendado, porque pode não chegar até 

o prazo] 
 

É possível também enviar os seus votos a 

uma missão húngara diplomática ou consular 
de carreira no Brasil. Neste caso, o envelope 

de resposta (envelope grande) deve ser 

inserido em um envelope maior e postado por 

Sedex para um dos seguintes endereços: 

[recomendado] 

 

Embaixada da Hungria em Brasília 

S.E.S. Av. das Nações, Quadra 805, Lote 19, 

70413-900, Brasília-DF 
 

Consulado-Geral da Hungria em São 

Paulo 

Av. Magalhães de Castro 4800, T2 cj. 212 

05676-120, São Paulo-SP 

Entrega do envelope grande no Consulado-

Geral da Hungria em São Paulo ou na 

Embaixada da Hungria em Brasília 

 

Até o dia 01 de abril de 2022 

 dias úteis, entre 08h00 e 16h30 

 

No dia 02 de abril de 2022 

 entre 06h00 e 19h00 

 

[horários locais] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Hungria, nas prefeituras que 

funcionam como centros dos 

distritos eleitorais para as eleições 

parlamentares 

 

 

No dia 3 de abril de 2022 

 entre 06h00 e 19h00 

 

 

[horários húngaros] 

 

 


