Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke a 233/2016.(VII.5.) KE határozatában az Országgyűlés 8/2016.(V.10.) OGY
határozatával elrendelt országos népszavazást 2016. október 2. napjára tűzte ki a következő kérdésben: „Akarjae, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa a nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak
megállapításáról szóló 16/2016. (VII. 5.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a figyelmet:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a
választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
 akadálymentesített szavazóhelyiségben.
A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra,
míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.
Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol (Átjelentkezés)
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra,
hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a
helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét.
Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24.
(szombat) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis
Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kérheti a
külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő
visszavételét.
Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos
feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!
FONTOS, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne
szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert szavazáshoz csak
ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.
A fenti kérelmek benyújthatók
 személyesen és levélben a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási
irodában,
 a választás hivatalos honlapján (valasztas.hu) keresztül online módon (regisztráció nélkül is),
 valamint ügyfélkapun keresztül.
A kérelemnyomtatványok elérhetők és elektronikus úton (online) benyújtható a Nemzeti Választási Iroda
honlapján (http://valasztas.hu).
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez
fordulhatnak:
Helyi választási szervek elérhetőségei
- Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője: dr. Csősz Péter jegyző (06-52-208-001, e-mail:
jegyzo@nyirabrany.hu 4264. Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. sz.
- HVI vezető helyettese (Fülöpi Kirendeltség): Kissné Terdik Erzsébet aljegyző (06-52/596-032, email: fulop.jegyzo@gmail.com 4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

Szavazókörök címe, elérhetőségei:
2016. október 2. napján (vasárnap) szavazni reggel 6 órától 19 óráig lehet, az adott szavazókörben.
Fülöpön 4 szavazókör található:
1. sz. szavazó kör:
Bernátrészi Iskola épülete (4266.Fülöp, Arany J. u. 117.)
2. sz. szavazó kör:
Művelődési Ház (4266. Fülöp, Arany J. u. 21.)
3. sz. szavazó kör:
Általános Iskola (4266. Fülöp, Kossuth u. 30. sz.)
4. sz. szavazó kör:
Tájház (4266. Fülöp, Bánháza út 32)
Amennyiben a választópolgár elveszítette a választási értesítőjét vagy egyéb okból nem tudja, hogy hol van
lehetősége leadni a szavazatát, akkor a választási iroda munkatársaitól a fenti elérhetőségeken kérhet
információt.
Kampány
A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított
150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2016. október 2-án nem
folytatható, választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2016. október 2-án
nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak
2016. október 2-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.
Kissné Terdik Erzsébet
Helyi Választási Iroda vezető helyettes

