
A Helyi Választási Iroda Közleménye 
 

Tisztelt Választópolgárok! 

 
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. §-ában és az országos 

népszavazásról a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási 

eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 10. § (2) 

bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 

köztársasági elnök 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával döntött országos népszavazás időpontjának 

kitüzéséről, 2016.október 2. napjára (vasárnap), a következő  kérdésben: 

 
"Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem 

magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?" 

 
Minden településen müködik Helyi Választási Iroda. A Füzesgyarmati Helyi Választási Iroda 

vezetője: Dr. Blága János jegyző helyettese: Fehér László aljegyző, 5525. Füzesgyarmat, 

Szabadság tér 1. Tel.: 06-66/491-956. E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu  

 

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről a Nemzeti Választási Irodától 
2016. augusztus 15-ig értesítést kaptak. 

A névjegyzék 2016.szeptember 30. napjáig tekinthető meg a Füzesgyarmati Polgármesteri 

Hivatalban (5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.).  

A névjegyzékből való kihagyás, vagy abba való felvétel miatt, 2016. szeptember 30-án 

(péntek) 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez. A névjegyzék 

másolatát az érintett szervezet igénye alapján, a jogosult részére díjfizetés igazolása ellenében, 

2016. augusztus13-tól adhatja át a Nemzeti Választási Iroda. 

 

Füzesgyarmaton 7 szavazókör került kialakításra. Azon választópolgárok, akiknek lakcíme 
csak Füzesgyarmat település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik átjelentkezéssel szavaznak 

településünkön, választójogukat a füzesgyarmati 3. számú szavazókörben (Kossuth Lajos 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi u. 2 sz.) gyakorolhatják.  

 

Átjelentkezésre irányuló kérelmet a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő 

választópolgár nyújthatja be, aki a népszavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi 

lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. A kérelemnek, legkésőbb a 

szavazást megelőző második napon 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 

Ezzel a lehetőséggel az a választópolgár is élhet, aki a választás napján fekvőbeteg intézetben 

(kórház), vagy büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodik. 

 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel úgy kérhető, hogy a levél, illetve kérelem 

legkésőbb a szavazást megelőző 8. napon 16.00 óráig megérkezzen az illetékeshez. 

 

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 
 
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár amennyiben kérelme alapján szerepel 

a névjegyzékben levélben szavazhat. 

Mozgásában akadályozott választópolgár a szavazást megelőzően szeptember 30-án 

(pénteken) 16.00 óráig a Választási Irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a 

Szavazatszámláló Bizottsághoz juttathatja el kérelmét írásban , mozgóurna kiszállítására. 
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A Szavazatszámláló Bizottságokba delegáltak bejelentése 2016. szeptember16-án 16. 00 
óráig történhet. 

 

Milyen feltételekkel tudok szavazni a szavazás napján? 

 

Szavazni csak személyesen, a személyazonosság igazolását követően, a választópolgár 

lakóhelyén, vagy átjelentkezéssel, lakóhelyétől távol, a kijelölt szavazókörben, illetőleg külföldön 
Magyarország kijelölt külképviseletein is lehet.                    · 

Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet. 

 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. 

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe automatikusan    

felkerülnek. 

A választópolgárnak igazolnia kell 

személyazonosságát 

 magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar 

személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is 

elfogadható), 

 magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható), 

 magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy 

 fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal 

 és lakcímét 

 lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, 

könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a 

lakcímet), 

 fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal 

 vagy személyi azonosítóját 

 lakcímkártyával, 

 hatósági bizonyítvánnyal vagy 

 személyazonosító jelről szóló igazolással. 

  

Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott 

lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására! 

 

A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek 

átvételét aláírással igazolja. 

Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) 

lehet. 

A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a 

szavazóurnába kell helyezni. 

 

Bővebb információt a Helyi Választási Iroda fentiekben megjelölt elérhetőségein lehet kérni. 
 
 
 
 
Füzesgyarmat, 2016.augusztus 24. 

 

 
 

Dr. Blága János 

Jegyző 

HVI Vezetője 

 


