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Okmányiroda 
Nagykálló 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL LEHETŐSÉGÉNEK 
BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KIALAKÍTOTT ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDRŐL 

TISZTELT ÜGYFELEINK! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. március 31-től (hétfőtől) 2014. április 04-ig (péntekig) az 

országgyűlési választásokon való részvétel lehetőségének biztosítása érdekében ügyfélszolgálatunkon 

ügyfélfogadási időn túl a választójoggal rendelkező ügyfelek részére a választójog gyakorlásához 

szükséges személyazonosításra alkalmas okmányok (állandó, illetve ideiglenes személyazonosító 

igazolvány, útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély) kiadása ügyében, valamint a 

személyazonosító igazolvány (kizárólag abban az esetben, ha ideiglenes személyazonosító 

igazolvány kerül kiadásra) és a személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása 
ügyében lehetőséget biztosítunk ügyintézésre. Az átmeneti időszakban az alábbi ügyintézési rendet 

biztosítjuk ügyfeleink részére: 

 

Nagykálló Okmányiroda nyitvatartása:                                       

Hétfő: 08.00 órától 12.00 óráig és 12.30 órától 16.00 óráig 

Kedd: 08.00 órától 12.00 óráig 

Szerda: 08.00 órától 12.00 óráig és 12.30 órától 17.00 óráig 

Csütörtök: 08.00 órától 12.00 óráig 

Péntek: nincs ügyfélfogadás 

 

2014.március 31-től 2014.április 04-ig a kialakított ügyfélfogadást a fent megadott nyitvatartáson 
felül az alábbiak szerint hosszabbítjuk meg: 

Hétfő: 16.00 órától 18.00 óráig 

Kedd: 12.30 órától 18.00 óráig 

Szerda: 17.00 órától 18.00 óráig 

Csütörtök: 12.30 órától 18.00 óráig 

Péntek: 08.00 órától 18.00 óráig 

 



 2 

Balkányi Kirendeltség nyitvatartása: 

Hétfő: 08.00 órától 12.00 óráig és 12.30 órától 16.00 óráig 

Kedd: 08.00 órától 12.00 óráig 

Szerda: 08.00 órától 12.00 óráig és 12.30 órától 16.00 óráig 

Csütörtök: 08.00 órától 12.00 óráig és 12.30 órától 16.00 óráig 

Péntek: 08.00 órától 12.00 óráig 

 

2014.március 31-től 2014.április 04-ig a kialakított ügyfélfogadást a fent megadott nyitvatartáson 
felül az alábbiak szerint hosszabbítjuk meg: 

Hétfő: 16.00 órától 18.00 óráig 

Kedd: 12.30 órától 18.00 óráig 

Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig 

Csütörtök: 16.00 órától 18.00 óráig 

Péntek: 12.00 órától 18.00 óráig 

 

A hosszabbított nyitvatartási időben csak a személyazonosításra alkalmas okmányok kiadására, 
és a személyazonosító okmány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlására van lehetőség. 

 

2014.04.05-én és 2014.04.16-án okmányirodáink zárva tartanak, ezeken a napokon ügyintézésére a 
Nyíregyházán (Hősök tere 3.), Tiszalökön (Kossuth u. 67.), Mátészalkán (Kölcsey tér 2.) és Kisvárdán 

( Szent I. u. 7-11) található Kormányablakokban van lehetőség 

2014.04.05-én (szombat) 08.00 órától 18.00 óráig 

2014.04.06-án (vasárnap) 08.00 órától 19.00 óráig 

 

Kérjük, további információért forduljanak az okmányirodák munkatársaihoz, akik készséggel állnak az 

Önök rendelkezésére. 

 

Nagykálló, 2014. március 25. 

                                                                                                                Dr. Karakó László  

                                                                                                                       hivatalvezető 

 


